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SUNUŞ 

 

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü olarak, 8-10 Ekim 2018 tarihlerinde “Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü” 

ana başlığı altında uluslararası nitelikteki X. Uludağ Uluslararası İlişkiler 

Kongresi‟ni düzenlemenin büyük gururunu yaşamaktayız.  

Üniversitemiz Mete Cengiz Kültür Merkez’i’nde bu sene 10.sunu 

düzenlediğimiz Kongremize 200’ü aşkın yerli ve yabancı biliminsanı başvuruda 

bulunmuştur. Düzenleme kurulunda yer alan 8 farklı ülkeden Hocalarımızın yaptığı 

değerlendirmeler sonucunda, 21 yabancı, 122 Türk biliminsanının başvuruları kabul 

edilmiştir. Kabul edilen çalışmaların yarıya yakını yabancı dildedir.  

Kongrede sunumu yapılan bildiriler ile uluslararası sistemde yaşanan politik, 

ekonomik ve sosyal güncel gelişmelerin farklı yönleri incelenmiş ve tartışmaya 

açılmıştır. Katılımcılara daha önceden duyurulduğu üzere Kongre sırasında sunulan 

bildirilerin tam metinlerinin büyük bir kısmı, yazarları tarafından gönderilmiştir. 

Tam metni gönderilen bildiriler, Kongre Bilim ve Düzenleme Kurulu‟nca özete ve 

yazım kurallarına uygunluk açısından incelenerek bu kitapta yayımlanmıştır. Kitapta 

yer alan yazıların tüm etik, dil, bilim ve hukuki açıdan sorumluluğu ise yazarlarına 

aittir.  

Kongre sırasında sözlü sunumu yapılmayan bildiriler değerlendirilmeye 

alınmamış, 10 Kasım 2018 tarihine kadar gönderilmeyen bildirilere ise maalesef 

Kongre kitabında yer verilmemiştir.  

Uluslararası nitelikteki Kongreye katılarak katkı veren tüm akademisyenlere, 

etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Öğretim Üyelerine ve yardımcılarına; Uludağ Üniversitesi Uluslararası 

İlişkiler Topluluğu‟na ve sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz.  

XI. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi‟nde görüşmek üzere… 

 

 

 Editörler 
 Prof. Dr. Tayyar ARI  
 Dr. Öğr. Üyesi Kader ÖZLEM 

 

 



PRESENTATION 

 

As the Department of International Relations, School of Economics and 
Administrative Sciences of Uludağ University, we feel great pride in organizing 

International X. International Uludağ Congress on International Relations under the 

main theme of “Crisis and Change in World Polıtıcs” on 8-10 October, 2018. 

More than 200 Turkish and foreign scholars applied to our X. Congress held 
at Mete Cengiz Convention Center this year. Papers sent by 21 foreign and 122 
Turkish scholars were accepted after a review process performed by the scholars 
from 8 different countries in the Organizing Committee. About half of the papers 
presented during the event were in English. 

Current political, economic and social developments in international 
system have been analyzed from different perspectives and discussed in detail 
through the presentations given by the participants. As previously announced to the 
participants, most of full texts of the presentations were sent to the Organizing 
Committee by the authors. The full texts of the papers have been reviewed by the 
Scientific Advisory Board for their compliance of rules of summary and grammar 
and published in congress proceedings. The authors assume full ethical, linguistic, 
scientific, and legal responsibility for their published papers. 

It is important to note that the Scientific Advisory Board did not take the 
papers, which were not presented orally during the event, into evaluation. 
Unfortunately, the papers submitted after the deadline date of 10 November 2017 
were not published in the proceedings. 

We would like to extend sincere thanks to all scholars participated in the 
event, to Uludağ University Faculty Members and Research Assistants of the 

Department of International Relations, Uludağ University International Relations 

Student Club, and to our sponsors who contributed to the organization of the 
congress. 

We hope to see you at XI. Uludağ Congress on International Relations. 
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SURİYE’DE AKTÖRLERİN ÖNCELİKLERİ VE ÇÖZÜM İÇİN 

OLASI ALTERNATİFLER 

Prof. Dr. Tayyar ARI* 

ÖZET 

Suriye’deki yedi yıldır devam eden iç savaş içsel ve dışsal aktörlerin 

talepleri ve önceliklerindeki farklılıkların devam etmesi ve henüz belli bir ortak 

noktada uzlaştırılamadığı için devam etmektedir. Taraflar daha fazla saha ve aktör 

üzerinde etki sağlayarak siyasal çözüm sürecinde elini güçlendirmek ve masaya 

daha güçlü oturmak istemektedir. Gerçi bir taraftan çatışmalar devam ederken 

diğer taraftan arka planda henüz anayasa komitesinin oluşumu için süreç devam 

ederken olası anayasanın içeriği ile ilgili pazarlıkların da çoktan başladığını 

söyleyebiliriz. Tarafların şimdilik durumu sıfır toplamlı bir oyun gibi gördükleri ve 

maksimalist bir yaklaşım içinde oldukları söylenebilirse de tüm tarafların 

uzlaşabilmeleri ancak uzlaşmanın soruna sıfır toplamlı bir oyun olarak bakmaktan 
vaz geçmeleriyle sağlanacağı bir gerçektir. Suriye’de hiçbir tarafın mutlak kazançlı 

olmayacağı ancak bütün tarafların birincil önceliklerinin belli ölçüde karşılanacağı 

ve ikincil önceliklerinden ödünler verecekleri bir çözüm üzerinde duracaklarını, 

ancak bunun sahadaki askeri başarı ve alan kontrolü üzerinden sağlanabileceğini 

görüyoruz. Siyasal zemindeki uzlaşı süreçlerinden Astana ve Cenevre süreçleri 

yaklaşık eş zamanlı gittiği gibi, Türkiye, Rusya ve İran arasında üçüncüsü 

Tahran’da yapılan ve dördüncüsünün ise Rusya’da yapılması öngörülen üçlü 

mutabakat ile yine BM gözetimindeki süreçlerin beraberce uygulandığını 

görüyoruz. Bu çalışmada tarafların pozisyonları, temel öncelikleri, ikincil 

öncelikleri ve bunların kesişim noktaları ve sıfır toplamlı olmayan bir çözümün 

mümkün olup olmadığı tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Suriye, BM, Astana Süreci, Cenevre Süreci, Türkiye. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
*  Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

3 

SURİYE BAĞLAMINDA RUSYA’NIN AKDENİZ POLİTİKASI:  
ORTADOĞU’DA VEKALET SAVAŞLARI VE SATRANÇ TAHTASI  

Prof. Dr. Mesut CAŞIN*  

RUSSIAN MEDITERRANEAN POLICY IN SYRIA: PROXY WAR 
AND CHESSBOARD OF POWER IN THE MIDDLE EAST 

ABSTRACT: 

After the Cold War it was critical that the eastward expansion of NATO and 
EU have been approaching the Russian borders. Kremlin leaders have advocated 
“multi-polarization” of the world against the image of a unipolar world dominated 

by the United States. Russia’s new political and military elites have been searching 

for multi-polarity and it has become an important goal of Russian foreign policy 
since then. Russian President Putin have criticized the US and particularly NATO 
for bypassing military operations in former Yugoslavia the Arab Spring Libya and 
the United Nations that act under the pretext of ‘humanitarian intervention’ and the 
right to protect. To understand this phenomenon, we should look to Russia’s 

response to Orange Revolutions that took place in Georgia, Ukraine, Kyrgyzstan, 
finally the Arab Spring. Russian political-military decision-makers continuously 
describe as an anti-constitutional coup models effected within deep chaos, 
humanitarian catastrophe and civil war supported by the West. In this context, 
under the leadership of President Vladimir V. Putin, Russia annexed Crimea from 
Ukraine. We think, ongoing complex confrontation on Syria between the U.S and 
Russia poses post-modern challenges concerning Big Power status in international 
relations theories side.  

In our analysis we think there are four main reasons why Syria is so 
important for Russian foreign and defense policies. First, Kremlin has been looking 
to Syria from military perspective. Historically, Russian’s maritime policy has 

seriously been focused on providing free access to the oceans North-South 
directions from Baltic and to the Black Sea via Turkish Straits. Indeed, by Russian 
policy makers are evaluating the possible loss of Syria on the chessboard is 
considered as losing a strategic partner in the Mediterranean and that loss may 
create dual effects: reducing their respective military force which is an important 
power factor on the global scale and sending an urgent r (re)positioning message to 
regional partner states; in the same logic that had been applied to former Eastern 
Europe during the Cold War.  

                                                           
*  İstinye Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, mesutcasin@hotmail.com  
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In sum, in this paper, we analyze the ongoing Syrian crisis through these 
various dimensions and make certain projections about its future.  

Key Words: Syrian Crisis, Russia Federation, Mediterranean, Proxy War, 
Power Struggleç  

GİRİŞ  

Ortadoğu bölgesi, sahip olduğu doğal kaynakları, jeopolitik ve sosyo-
kültürel değerleri dikkate alındığında tüm insanlık tarihi boyunca Büyük Güçlerin 
küresel mücadelelerinin odak noktasını teşkil etmiştir. Soğuk Savaş sürecinde 

bölge ülkelerinin silahlandırma yarışına da doğrudan etki yapmış, sistem düzeyinde 

rekabet unsuru olan SSCB-ABD güçler dengesi, Ortadoğu boyutuna taşınmıştır. 

Arap Baharı sonrası Suriye etrafında yaşanan gelişmeler Akdeniz ve Ortadoğu 

bölgesindeki mevcut askeri ve siyasal güç dengelerini değiştirecek belirsizlik 

katsayısı yüksek ve dinamik bir boyuta doğru evirilmektedir. Rusya Putin 

dönemindeki yeni “Dış Politika Konsepti’nde”, Ortadoğu’da değişen güç 

dengelerini ve “Büyük Akdeniz” yaklaşımı, askeri ve ekonomik boyutlarının yanı 

sıra, enerji piyasalarındaki denklemler üzerinden değerlendirmiştir. Rus karar 
vericileri, Primakov Doktrini gereğince, Ukrayna ve Gürcistan krizleri sonrasında, 

Doğu Akdeniz bölgesinde Suriye’de Esad Rejimini siyasal ve askeri olarak 

desteklemek sureti ile bölgedeki varlığını sürdürmek, ABD’nin Arap Baharı ile 

Arap sokağındaki artan nüfuzunu ve bölgedeki devletlerin ‘’Tunus-Libya-Mısır’’ 

örneklerinde olduğu üzere otoriter siyasal rejimlerine müdahale etkisini 

dengelemek istemiştir. Rusya, Suriye’ye askeri güçlerini sevk ederken, bu 

ülkedeki kara-deniz-hava üslerini modernize ederek, en modern silah harp ve 
vasıtalarını, özel kuvvetleri ile istihbarat birimlerini sevk etmiştir. İkinci olarak, 
Rusya Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı ve yeni boru 

hatları ile enerji piyasalarındaki ekonomik çıkarlarının korunabilmesini amaç 

edinmiştir. Bu stratejik hedefler doğrultusundan bakıldığında, Rusya’nın asli 

amacının Esad rejimi olmaktan daha ziyade Akdeniz’deki hayati çıkarlarının 

yeniden dizayn edilmesi olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, Kremlin’in 

stratejik önceliği Şam yönetimi olmaktan daha ziyade, ileri karakol olarak 

ABD’nin dengelenmesi, Tartus ve Lazkiye limanlarının, Karadeniz’de Kırım 

askeri üslerinden sonra, bölgede ileri karakol ve lojistik merkezi olarak muhafaza 
edilmesi olmuştur. Bu itibarla, Rusya’nın hem askeri hem de ekonomik çıkarlarının 

birleştiği bir noktada bulunan Doğu Akdeniz’deki ileri karakolu haline gelen 

Suriye’de kalıcı olacağını, orta ve uzun vade kapsamında Ortadoğu ülkeleri 

üzerindeki politikalarında önemli ölçüde İran ile kurduğu ittifak vasıtası ile 

sürdürülebileceği söylenebilir.  
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ARAP BAHARI VE RUSYA’NIN SURİYE’YE MÜDAHALESİ  

SSCB’nin dağılması, dünya güç dengelerini etkilerken, ABD’nin Hiper Güç 

olarak 1991 Körfez Savaşı ile Ortadoğu Bölgesini, Kuzey Afrika’dan, 

Afganistan’da Çin sınırına kadar askeri ve ekonomik kontrol altına alacak ileri 

hamlesi ile şekillenen yeni bir süreci tetiklemiştir. Rusya, 1991-2000 yılları 

arasında dağılma ve anavatan topraklarının dağılma tehlikesinin bertaraf edilmesi, 

Çeçenistan savaşının kontrol altına alınması, çöken ekonomi ve Rusya’dan kaçışla 

başlayan Rusya sınırları dışındaki Rus Diasporanın haklarının garanti altına 

alınmasını amaçlayan bir geçiş süreci ile karşı kalmıştır. Bu bağlamda, Rusya, 

Putin İktidarı ile birlikte 2000’li yılların başında öncelikle iç meselelerini çözüme 
kavuşturmuştur. Kremlin, müteakiben yeniden ve kademeli olarak küresel siyasal 

ve ekonomik hedeflere odaklanmıştır.1 Bununla birlikte, son on yılın ortalarından 

itibaren Rusya’nın Ortadoğu’daki siyasal ve askeri faaliyetlerinin gittikçe artığı 

gözlemlenmektedir. Rusya bu faaliyetlerini enerji politikaları, Avrupa Birliği ve 

Amerika ile rekabet gibi diğer alanlardaki hedeflerine ulaşmak amacıyla 

yürüttüğü söylenebilir. Yani Rusya’nın Ortadoğu politikası onun genel 

politikasının yürütülmesinde araç rolü oynadığı söylenebilir. Rusya, Ortadoğu’da 

etkin roller oynayarak siyasi etki alanı oluşturmakla, Amerika Birleşik Devletleri 

ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinde pazarlık gücü edinmeye çalışmaktadır. Rusya 

bölge meselelerinin çözülmesine sunacağı katkı ile “küresel büyük güç” imajını 

pekiştirmeyi istemektedir. Ayrıca Ortadoğu politikaları Rusya’nın Müslüman 

dünya ile ilişkilerinde önemli bir faktör haline dönüşmüştür.2  

SSCB’nin Ortadoğu’ya yönelik ilgisinde önemli ölçüde düşüş yaşandığı 

zaman zarfı Gorbaçov Dönemi’ne tekabül etmektedir. Bunun sebebi ise 

Gorbaçov’un dış politika önceliğinin Batı ile iyi ilişkiler tesis etmeyi 

hedeflemesinden ötürü Moskova’nın Ortadoğu’ya ilgisinin azalmasıdır. Söz 

konusu gelişme ülkenin dış politika uygulamalarında da görülmüştür. Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasıyla biten Gorbaçov Dönemi’nin ardından gelen Boris Yeltsin 

döneminde ise Rusya Federasyonu, iç siyaset meselelerin el verdiği oranda dış 

politika yönelimlerinde bulunarak Ortadoğu ile münasebetlerinde ekonomik 

ilişkilerin canlandırılmasını ön plana almıştır. Putin Dönemi’nde Moskova’nın 

Ortadoğu politikası irdelendiğinde Soğuk Savaş sonrasında en dikkat çekici 

özellik, ideolojinin dış politika oluşturma sürecindeki etkisinin en azından 

Ortadoğu’ya yönelik geliştirilen siyasalarda dikkat çekici oranda azalma 

                                                           
1  Mesut Hakkı Caşın, Cemre Ceren Yalçın, Uğur Yasin Asal, Rusya’nın Baltık Ülkeleri 

Dış Politikası: İşbirliği mi, Anlaşmazlık mı?, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017), ss. 39-
60. 

2  Emre Erşen, “Rusya’nın Suriye Politikası: Fırsatlar, Riskler ve Tehditler”, içinde 

Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri, Strateji Araştırmaları Serisi 1, Hasan 
Basri Yalçın, Burhanettin Duran (ed.), (İstanbul: SETA Kitapları, 2018), ss. 149-154. 
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göstermesidir. Burada vurgulanması gereken husus, Rus dış politikasında Soğuk 

Savaş ertesindeki yeni dönemde küresel politikaya dönüş girişimlerinde bulunulan 

coğrafi alanlardan birisinin Orta Doğu olmasıdır. Putin Dönemi’nde Rusya’nın 

Ortadoğu siyaseti birkaç amaç doğrultusunda ele alınabilir. Bu amaçlardan ilki 

Moskova’nın Ortadoğu’daki mevcudiyetini yeniden görünür hale getirmek 

istemesidir. Öte yandan uluslararası düzendeki değişiklikleri yakın takip altında 

tutan Putin, ideolojik bir yaklaşımı tercih etmeyerek faydacı bir dış politika 

anlayışını yürürlüğe sokmuş ve bu çerçevede Ortadoğu’nun ihtilaflı tarafları ile 

münasebetlerini eşit seviyede geliştirme arayışında olmuştur.3 Putin’in Ortadoğu 

politikası üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise Rus dış siyasetinde çok dikkat 

çekici bir yere sahip bulunan Çeçenistan Savaşı’dır. Putin, Çeçen Meselesi’ni 

çözüme kavuşturmak maksadıyla Çeçen direnişçilerinin dış yardımlarını 

engellemeyi amaçlamış ve bu doğrultuda Ortadoğu ülkelerinden Çeçenistan’a 

yapılan yardımları engellemenin bir yöntemi olarak Ortadoğu ülkeleriyle 

diplomatik ilişkilerini güçlendirmiştir. Buna ilaveten Sovyetler Birliği’nin 

parçalanmasının ertesinde Birlik içerisinde bulunan Müslümanlar, Ortadoğu’daki 

eğilimlerden ve yönelimlerden yakından etkilenmeye başlayacaktı. Neticede Putin 

Yönetimi bakımından Ortadoğu ile münasebetler ülkede yaşayan Müslüman nüfus 

ele alındığında dikkat çekici bir noktaya işaret etmekteydi.  

 

Kaynak:http://www.conflicts.rem33.com/images/The%20Caucasus/Chechen_war_map_file
s/image009.jpg.  

 

Son faktör ise Putin, Rus ekonomisini güçlendirme hedefi doğrultusunda 

Ortadoğu ülkeleriyle olan münasebetlerini iktisadi boyuttan ele almayı önceleyen 

                                                           
3  Mesut Hakkı Caşın, Novgorod Knezliği’nden XXI. Yüzyıla Rus İmparatorluk Stratejisi, 

(Ankara: Atlas Kitap, 2015), Genişletilmiş 2. Baskı, ss. 498-499. 
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bir siyasa ortaya koymaya başlamasıdır. ABD’nin bölgede Irak ve Afganistan 

müdahaleleriyle etkinlik kurması da Moskova’yı Ortadoğu’ya yönelten bir unsur 

olmuştur.  

 

Kaynak: https://pbs.twimg.com/media/DBPVNeZXkAASm7p.jpg. 

 

Söz konusu çerçevede 11 Eylül 2001 saldırılarının ertesinde ilk önce 

Afganistan ve daha sonrasında ise Irak’a müdahalelerde bulunarak öncelikle 

Ortadoğu olmak üzere çeşitli bölgelerdeki askeri mevcudiyetini artıran 

Washington’a karşı Moskova başlangıçta terörle mücadele konusunda 

işbirliğine gitme tercihinde bulunduysa da, ertesinde Ortadoğu bölgesinde 

bağımsız dış politika yürütmeye çalışmıştır. Bu noktada vurgulanması gereken 

konu Moskova’nın Ortadoğu siyasetinin hiçbir zaman saldırgan ve Batı karşıtı 

olmamasıdır. Ortadoğu’daki Batı karşıtlığının Kremlin’in avantajına kullanıldığı 

Putin Yönetimi’ndeki hedef, daha ziyade Moskova’nın iktisadi menfaatlerini 

azamileştirmek ve Sovyetler Birliği’nin Afganistan müdahalesinden (1979-1989) 
ötürü Müslüman dünyadaki Rus karşıtlığının üzerine benzin dökülmemesi 
olmuştur.  

Bu minvalde Moskova, 11 Eylül 2001 saldırılarının ertesinde belli bir 

dönem Bush tarafından başlatılan Batı karşıtı radikal Müslümanlara karşı 

mücadeleye destek sunmuşsa da içerisinde yer alan 25 milyon Müslümanın 

mevcudiyeti ve Çeçen Sorunu dolayısıyla Washington ile yakınlaşması kısa süreli 

olmuştur. Moskova, İslam Dünyası ile münasebetlerini çok hassas bir denge 

çerçevesinde ifa etmektedir. Bu doğrultuda İslam dünyasıyla münasebetlerini 

geliştirerek İslam İşbirliği Konferansı’na gözlemci üye olmuştur. 
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Kaynak: http://redefininggod.com/wp-content/uploads/2015/11/put2agenda.png.  

 

Öte yandan Putin, İsrail özelinde de dengeli bir tutum takınmıştır. Nisan 

2005’te İsrail’e ziyarette bulunan Putin buna karşın o dönemdeki seçimlerde başarı 

gösteren Hamas heyetini de Moskova’da ağırlamış ve böylelikle her iki tarafa da 

eşit mesafede olduğunu ilan etmiştir. Ekonomik bakımdan yeniden ayağa 

kalkan ve uluslararası sistemle daha iyi bir biçimde bütünleşen Rusya 

Federasyonu, öncelikle yakın çevresi ve Ortadoğu olmak üzere, kendisinin çevrili 

bulunduğu bölgelerde de gücünü yeniden etkili bir biçimde ortaya koymaya 

başlamıştır. Bu kapsamda Moskova, Arap Ortadoğu’sundaki Amerikan 

karşıtlığından özellikle faydalanmıştır. Washington’ın Bağdat’a müdahalesi 
gösterdiği muhalefet Moskova’nın orta dönemde Irak’taki iktisadi menfaatlerinin 

önüne set çekse de esasen söz konusu coğrafyada Kremlin’in imajına olumlu 

katkıda bulunmuştur. Irak müdahalesine yaptığı muhalefetin ertesinde Moskova, 

Hazreti Muhammed konusunda birtakım Avrupa gazetelerinde yayımlanan 

karikatürlerin neden olduğu krizde ise Müslümanların hassasiyetine öncelik 

vererek bunları yayımlayan Gorodskiye Izvestia gazetesini geçici bir süre için 

kapatacaktı. Buradan anlaşıldığı gibi Moskova tarafından 2000lerde Ortadoğu 

siyasetini biçimlendiren faktör yalnızca bölgeye dönük etki alanını genişletme 

girişimleri olmayıp aynı zamanda içerisindeki Müslüman nüfusun mevcudiyetinin 

ve hassasiyetlerinin de dikkate alınmasıdır.4 

 

 

 

                                                           
4  Caşın, Novgorod Knezliği’nden XXI. Yüzyıla Rus İmparatorluk Stratejisi, ss. 540-543. 
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Kaynak: https://img.scoop.it/3wuH634J9D9hn1acUdaF6Dl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0k 
TmF0xjctABnaLJIm9.  

 

Gerçekte Rusya’nın bölgede ihtiyatlı bir rol oynama arzusundadır. Arap 

Baharından sonra bölgedeki güçler dengesi değişime uğramıştır. Bu değişim Rusya 

için hem daha geniş fırsatlar sunuyor hem de çeşitli tehditler barındırıyor gibi 

gözükmemektedir. Rus siyasal eliti Arap Baharının sonuçlarını değerlendirme 

bakımından bölünmüş durumdadır. Tartışmanın bir tarafı, bölgedeki devrim 

niteliğindeki değişimlerin Rusya’nın pozisyonu güçlendirecek fırsatlar 
doğurmaktan çok, bir tehdit unsuru olduğu görüşünü savunarak şüpheci bir 

yaklaşım sergilemektedir. Bu görüşe göre, Arap Baharı bölgenin 

demokratikleşmesi sürecinden ziyade daha da istikrarsızlaşması ve radikal İslam 

tehlikesinin artması olarak algılanmaktadır. 

Diğer bir taraf ise, devrimler bölgede meydana gelen sosyal değişimlerin 

doğal bir sonucudur demektedir. Bu belirsizlik ortamında Rusya, özellikle Arap 
Baharının ilk ortaya çıktığı dönemde savunmaya dayalı bir politika izlemiş ve 

bölge problemlerinin çözümü noktasında çok istekli davranmamıştır. 1990’lar 

boyunca Batı ile iyi ilişkiler sürdürme temeli üzerine inşa edilen ve etkisiz olduğu 

ortaya çıkan dış politika bir kenara bırakılmış, Sovyetler Birliği dönemindeki 

küresel güç olma iddiası yinelenmiştir. Soğuk Savaşın sona ermesi ile birlikte 

Ortadoğu coğrafyasındaki etkisi zayıflayan Rusya, 2002 yılından bu yana 

Müslüman ülkeler ile yeniden yakınlaşarak bölgeye geri dönüş yapmaya 
başlamıştır. Rusya’nın bu dönemde bölgeye olan ilgisinin ana nedeni Çeçen 

savaşçıların Arap dünyasındaki desteğini kesme isteği olarak ön plana çıkmıştır. 

Bu dönemden başlayarak Rusya’nın Ortadoğu’daki emelleri ve varlığı önemli 

ölçüde artmıştır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra onun ardılı olan Rusya 

Federasyonu kendini tamamen farklı bir çevrede bulmuştur. Rusya’nın güney 

sınırında altısı Müslüman olan yeni bağımsız devletler ortaya çıkmıştır.  
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Bölgede Komünizm tarafından baskı altında tutulan İslam yeniden 

canlanmaya başlamıştır. Ortadoğu ve özellikle de İran üzerinden bu bölgeye 

Radikal İslami akımların yayılmasından endişe duyan Rusya, Ortadoğu 

politikalarında İran’a öncelik vermiştir. Ticari ilişkiler, Çeçenistan meselesi, 

Tacikistan’daki iç savaş ve Hazar havzasındaki enerji kaynakları konusundaki 
Rusya-ABD rekabetindeki İran’ın rolü gibi belirli etmenler İran’ın Moskova için 

önemine katkıda bulunmuştur. Sovyetler Birliği dönemi sonrası Rusya’nın 

Ortadoğu’da yakından ilgilendiği bir diğer mesele Arap-İsrail anlaşmazlıklarıdır. 

Bugün Sovyet döneminde İsrail karşıtı birliğin oluşmasını destekleyen ve bu 

ülkeyle ilişkilerini sınırlı tutan Moskova’nın bölgedeki en önemli ticari ortağı 

İsrail’dir. Sovyetler Birliği döneminde göç etmelerine izin verilmeyen Rusça 

konuşan Yahudiler, Birliğin dağılmasından sonra İsrail’e göç etmiştir. Çeçenistan 

Savaşı sırasında İsrail’in Rusya’yı desteklemesi de Rusya-İsrail ilişkilerini olumlu 
yönde etkilemiştir. Ancak Rusya’nın Suriye ve İran’la nükleer enerji ve askeri 

sahalarda işbirliğini geliştirmesi bazı dönemlerde Rusya-İsrail ilişkilerinde belirli 

problemlerin yaşanmasına yol açmıştır. Diğer taraftan Rusya’nın İsrail dâhil 

bölgenin bütün ülkeleriyle irtibatta olması onun bölgenin önemli problemlerinin 

çözümünde aracı rolü oynamasına imkân tanımaktadır. 

Rusya Batılı devletler ve ABD ile Ortadoğu’da ABD’nin bölgeyi tek başına 

kontrol etmesinden rahatsızlık duymaktadır. Bölgesel anlamda ABD’nin hayati 

etki alanı olarak kabul ettiği Ortadoğu bölgesinde Akdeniz ve İran Körfezi 

arasındaki su yolları ve enerji nakil hatlarını tek başına kontrolünü sakıncalı 
bulmaktadır. Nitekim Somali Korsanlarının saldırılarına karşı, Rusya, bölgeye 

askeri savaş gemileri yollamıştır. Ancak, Rusya bölgedeki rakibi konumundaki 

ABD ile Ortadoğu’da doğrudan bir çatışmanın kendisine yarardan çok zarar 

getireceğini farkındadır. Bu itibarla, klasik Güç Dengesi teorileri açısından 

bakıldığında, Rusya bölgede, Çin ve İran ile ortak hareket etmektedir. Rusya, 

ayrıca örgütsel denklem düzleminde Ortadoğu’da Şanghay Örgütü ile NATO ve 

AB’nin üstünlük girişimlerini dengelemeyi amaç edinmektedir. Rusya’nın 

Ortadoğu ülkelerindeki çatışmaların birbiri ile iç içe geçmiş sorunlardan 

kaynaklandığını düşünüyor olması, bu sebeple de uluslararası destekli diplomatik 

bir seçeneğin gerekliliğine vurgu yapmasıdır. 2006 yılındaki krizde Rusya, 
Hizbullah’ın provokasyonlarına tepki göstermiş ancak Lübnan’ın da İsrail 

müdahalesinden mağdur olduğunu vurgulamıştır. Rusya şimdiye kadar İran ve 

Suriye ile diyalogunu ısrarla sürdürmüştür. Rusya bölgedeki devlet dışı aktörler ile 

de diyalogunu sürdürmüştür. 

Ortadoğu’da patlak veren son olayların Moskova’nın bölgedeki varlığına 

zarar vermeyeceği ve hatta bölgedeki kısa dönemli istikrarsızlığın Rusya’nın 

çıkarına olacağı beklenmiştir. Çünkü bölgede gelişen bu olumsuz olaylar nedeniyle 
dünya petrol ve enerji fiyatlarında bir yükselme olacağı ve bunun da dünyanın 

önde gelen petrol ve doğalgaz ihracatçısı Rusya için kısa vadede daha fazla gelir 

elde etme imkânı doğuracağı öngörülmüştür. Ayrıca güvenli ve kesintisiz enerji 
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arzı bakımından Rusya’ya alternatif olabileceği düşünülen Ortadoğu ülkelerinde 

ortaya çıkan bu olaylar, bölgenin güvenirliğinin sorgulanmasına neden olabileceği 

ve bu gelişimin ise 2006 yılında Ukrayna gazının kesilmesi ile olumsuz etki yapan 

Rusya’nın küresel düzlemdeki enerji pazarındaki kredibilitesini artıracağı 

varsayılmıştır. Ancak Arap Baharı diye adlandırılan halk ayaklanmalarının kısa 

zamanda genişleyerek büyük bir coğrafyaya yayılması Rusya’nın Ortadoğu 

politikalarına büyük zarar vermiştir. Her şeyden önce Rusya bu gelişmelere 

hazırlıksız yakalanmıştır. Bunun neticesinde Rusya, bölgede gelişen ilk olaylar 

karşısında “bekle ve gör” politikası takip etmiştir. Kremlin ilk başta Tunus, Libya 

ve Mısır’da patlak veren hadiselere sessiz kalmıştır. Gelişmelere hazırlıksız 

yakalan Rusya’daki politik çevreler, olaylara nasıl tepki verecekleri konusunda 

karmaşa ve ikilem yaşamıştır. Libya’ya NATO müdahalesi konusunda zamanın 

Devlet Başkanı Medvedev ve Başbakanı Putin’in değerlendirmelerinde ortaya 

çıkan farklılık bu kafa karışıklığının önemli bir göstergesidir. Putin NATO’nun 

Libya’ya müdahalesini “Haçlı Savaşları”na benzetirken, Medvedev böylesi bir 

benzetmenin medeniyetler çatışması fikrini akla getirebileceğini ve bununda kabul 

edilemez olduğunu belirtmiştir. Rusya’daki siyasi yorumcular arasında bu görüş 

farklılığının aslında iyi hazırlanmış bir iş bölümü planının eseri olduğu iddia 

edilmektedir. Bir taraftan Putin Rusya içindeki seçmenlere yönelik mesaj 

veriyorken, diğer taraftan Medvedev Batı ve uluslararası topluma yönelik olarak 
mesaj vermiştir. Bu dönemde Rus yetkilileri bölge meselelerinin dış müdahaleyi 

gerektirmeden çözülmesi konusunda iradesini ortaya koymuş ve problemlerin 

barışçıl yöntemlerle çözülmesini talep etmiştir. Bu yolla Rusya, ABD ve Batının 

müdahaleler vasıtasıyla bölgeye iyice yerleşerek gücünü ve nüfuzunu artırmasını 

önlemek istemiştir. Ancak bu politikanın şimdiye kadar istenilen sonucu 

doğurmadığı ve hatta Moskova’ya zarar verdiği gözlemlenmektedir.  

Moskova’nın Şam politikasındaki dönüşümün anlaşılması bağlamında en 

dikkat çekici nokta Arap coğrafyasındaki isyanların Şubat 2011’de Libya’ya 

sıçramasıdır. Çünkü Rusya, daha öncesinde aynı süreçleri tecrübe eden Tunus, 

Mısır, Bahreyn ve Yemen benzeri ülkelerle karşılaştırıldığında Libya ile öncelikli 

olarak askeri ve iktisadi manada yakın münasebetleri söz konusudur. Burada daha 
önemli olan konu ise Rus liderlerin Libya Meselesi’ni Moskova’nın bir 

“büyük güç” olarak küresel politikadaki nüfuzunun muhafazası bağlamında çok 

dikkat çekici bir ders olarak kıymetlendirmeleridir. Moskova’nın küresel 

menfaatleri bağlamında Libya’nın ön planda bulunmasını sebebi Mart 2011’de BM 

Güvenlik Konseyi’nin gündeminde yer alan ve “ sivilleri koruma amacıyla uçuşa 

yasak bölge tesis edilmesini” yetkilendiren 1973 sayılı kararın benimsenmesinden 

sonra vuku bulan gelişmelerdir.5 Söz konusu karar, Kaddafi yönetimi ve muhalif 

güçler arasında vuku bulan iç harpten kaynaklanan insani trajediyi daha fazla göz 

ardı edemeyen Moskova’nın Pekin beraber çekimser oy vermesiyle BMGK’da 

                                                           
5  Erşen, “Rusya’nın Suriye Politikası: Fırsatlar, Riskler ve Tehditler”, ss. 154-155. 
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benimsenmiştir. Kremlin’in bahse konu tutumunda Arap Birliği’nin BM 

kararına destek veren pozisyonuna ilaveten o dönemin devlet başkanı Dmitri 

Medvedev’in ilgili konuda beynelmilel toplumla birlikte harekette bulunma 
yönündeki ısrarcı tutumu etkili olmuştur. Buna karşın Moskova’nın Libya 

Meselesi’nde ortaya koyduğu işbirliği temelli tutuma rağmen aslında sivilleri 

korumak için benimsenmiş olan BM kararını yasal dayanak olarak kullanan Paris, 

Washington ve Londra önderliğindeki beynelmilel koalisyon Libya’ya insani 

müdahale adı çerçevesinde bir askerî harekât gerçekleştirmiştir. Daha sonrasında 

NATO kapsamına dâhil edilen ilgili harekât neticesinde Kaddafi Rejimi sona ermiş 

ve muhaliflerce Libya Ulusal Geçiş Konseyi meydana getirilmiştir.  

Veto edemediği bir BMGK neticesinde yakın iktisadi ve askeri 

münasebetlere sahip olduğu bir ülke hakkında vuku bulan söz konusu tablo, 

Kremlin’de büyük bir rahatsızlığa yol açmıştır. O zaman Başbakanlık görevini 

yürüten Vladimir Putin, Batı ülkelerince gerçekleştirilen bu harekâtı Ortaçağ’daki 

Haçlı Seferleri ile eş tutmuştur. Sonuç olarak Kremlin tarafından benimsenmek 

zorunda kalınan Ulusal Geçiş Konseyi hükümeti, Rusya’ya yönelik olarak daha 

mesafeli bir tutum takınmaya başlamıştır. Söz konusu çerçevede Rus silah ve 
enerji firmaları Libya’daki ayrıcalıklı iktisadi konumlarını kaybetmişlerdir. Bütün 

bu tablo, Rus dış politikasında Medvedev’in ılımlı tutumunun Putin’in sert 

tutumuna karşı hızla popülerliğini kaybetmesine sebebiyet vermiştir. Libya’da 

vuku bulan söz konusu tablodan dikkat çekici tecrübeler edinen Moskova’nın 

geçmişten bu yana BMGK’daki veto yetkisinden özellikle Suriye İç Savaşı 

döneminde istifade etmesi bu çerçevede düşünüldüğünde sürpriz olarak 

görülmemiştir. Bahse konu çerçevede Kremlin, Batı ülkelerince gündeme getirilen 

ve Esad Rejimi’ne yönelik birtakım yaptırım içeren karar tasarılarını Pekin ile 

beraber veto ederken muhalif unsurlara karşı savaşan Şam Rejimi’ne de askeri 

desteğini kademeli olarak artırmıştır.6 Bu karar tasarıları sırasıyla  

 BMGK’nin 4 Ekim 2011 tarihli 6627. Oturumunda oluşturulan ilk karar taslağı,  
 İkinci tasarı olarak 4 Şubat 2012 tarihinde BMGK’nin 6711. Oturumunda ele 

alınan ve 13 devlet tarafından desteklenen Arap Birliği’nin Suriye 

Meselesi’nin çözüm sürecine dâhil olmasının öngörüldüğü S/2012/77 

numaralı taslak karar,  
 Üçüncü olarak, 19 Temmuz 2012 tarih ve S/2012/538 sayılı BM Suriye 

Gözetleme Misyonu’nun görev süresinin uzatılması, buna yönelik saldırıların 

önlenmesi ve Şam Yönetimi’nin evvelki taslak kararlarda işaret edilen 

koşulları yerine getirmesini öngören taslak karar ve  
 Dördüncü olarak 22 Mayıs 2014 tarih ve S/2014/348 sayılı taslak karar 

aralarında Türkiye’nin de olduğu 65 devletin girişimiyle hazırlanmış olup 

Suriye’de vuku bulan katliamların insanlık suçları çerçevesinin içerisinde yer 

                                                           
6  Erşen, “Rusya’nın Suriye Politikası: Fırsatlar, Riskler ve Tehditler”, ss. 155-156. 
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aldığı ve söz konusu faaliyetlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 

yargılanması konusunda BMGK’nin BM Antlaşması 7. Bölüm çerçevesinde 

girişimde bulunulmasını öngörmekteydi. 

Rusya-Suriye ilişkilerinin tarihsel bir derinliği bulunmaktadır. Bu 

münasebetler, iki tarafın karşılıklı çıkarları bakımından süreklilik göstermektedir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar olan süreçte, Şam, Moskova’ya sadakat 

göstermiştir. Kremlin’in Putin yönetiminde gücünü tekrar kazanmasının ertesinde 

Orta Doğu’da ilk adım attığı yer yine Şam olmuştur. Bu bağlamda, Moskova’nın 

Şam söz konusu olduğu zaman sert bir tutum takınması ve Batı’ya güç göstermesi 

doğal bir durumdur. Çünkü Suriye, Sovyetler Birliği döneminden itibaren 

Moskova’nın bölgedeki en kayda değer müttefiki olmuştur. İki başkent arasındaki 

münasebetler, Suriye’nin bir önceki Devlet Başkanı olan ve mevcut Devlet 

Başkanı Beşar Esad’ın babası Hafız Esad zamanında en üst seviyede olmuştur. İki 

başkent arasındaki ilişkilerin birtakım önemli boyutları bulunmaktadır. Suriye, 

Rusya’nın silah sattığı en kayda değer pazarlardan birisini oluşturmaktadır. Rusya-
Suriye münasebetlerinin sadece Moskova’nın Şam’a silah satışı ve bu satışlar 

sonucu oluşan Suriye’nin borcu çerçevesinde meydana gelen askeri boyutu 
değil, her iki ülkenin de ABD’nin hâkimiyet iddiasına karşı ortak duruşları 

sebebiyle siyasi yönü de bulunmaktadır.7 Bu dönemde, Rusya, Suriye’nin SSCB 

döneminden kalan 14 milyar dolarlık borcunun 10 milyar dolarını Tartus’taki deniz 
üssünün genişletilmesi ve Suriye’nin yeni silahlar temin edebilmesi için silmiştir. 

Putin döneminde Rusya-Suriye ilişkileri silah alışverişi ile sınırlı kalmamış, boru 

hatları ve enerji projeleri de mevcut ticaret ilişkilerine ilave edilmiştir. ABD 
karşıtlığı ortak paydasında buluşan Rusya ve Suriye ikili ilişkileri, Batı’nın 

Suriye’ye yönelik izolasyon politikaları sonucunda yoğunlaşmıştır. Mevcut 

durumda Suriye ordusunun askeri kapasitesi %90 oranında Sovyet/Rus üretimi 

silahlarla teçhiz edilmiş olmasına rağmen, bu kapasitenin %80’ninin modernize 

edilmesi gerekmektedir. İran ve Libya’ya yönelik ambargoların ertesinde, Suriye, 

Rusya’nın silah ihracatı bakımından daha kayda değer bir konuma sahip olmuştur. 

Suriye ordusunun envanterinde Rus üretimi 5.000 tank, 500’den fazla uçak ve 41 

gemi bulunmaktadır. Buna ilaveten, Kremlin, Şam’a savaş gemilerine yönelik 

kullanılan “Yakhont” kruvazör füze sistemi de vermektedir. Şam’la füze 

teknolojilerini, kitle imha silahlarını ve savaş uçaklarını da kapsayan kayda değer 

bir silah ticareti bulunan Kremlin’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle uzun 

dönemli silah anlaşmalarının toplam tutarı 12 milyar doları aşmıştır. Rusya’nın 

Suriye’ye ihraç ettiği S- 300 füzeleri ile MIG-31 askeri uçakları Tel-Aviv ve 
Washington’ın ciddi şekilde rahatsızlık duymasına yol açmaktadır. Fakat 

Moskova, beynelmilel yasaların Şam’a silah satmasına olanak sağladığını ve bu 

                                                           
7  Ozan Örmeci, Sina Kısacık, Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası: Teorik Çerçeve-

Tarihsel Arka Plan-Örnek Olaylar, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, Haziran 2018), ss. 253-
255. 
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satışların süreceğini ifade etmiştir. Şam’a satışı yapılan füzeler, 200 kilogram 

savaşa başlığı taşıma kapasitesine sahip olup, 300 kilometre menzile sahip 
bulunmaktadır ve ülkenin tüm kıyılarını koruyabilecek özelliktedir. Karadan, 

havadan, denizden ve denizaltılardan ateşlenebilme kabiliyetine haizdir. 

Moskova’nın Şam’a kaç adet füze sattığı bilinememektedir. 

Moskova’nın Sivastopol Limanı’nı kiralama süresinin 2017’de dolması ve 
Kiev’in onayı olmadan uzatmanın gerçekleştirilememesi koşulu Moskova’yı 

birtakım arayışlara yöneltmiştir. Sivastopol, Rusya’nın en büyük ikinci donanma 

üssü konumunda bulunan ve Karadeniz, Çanakkale ve Akdeniz’den geçerek açık 

denizlerde yüzen bir donanmanın muhafazası için bir cankurtaran simidi işlevi 

görmektedir. Rusya, eğer bu üssü kaybederse, karayla çevrili bir ülke haline 

gelecektir. Uzmanlar, Kaliningrad’ın ise donanmanın faydalanacağı bir duruma 
getirilmesinin kolay bir iş olmadığını iddia etmektedirler. 8Rusya’nın uzak 

doğusunda yer alan Sibirya sahilleri ise, levazım-ikmal bakımından uygun 

olmamasından ötürü jeostratejik bir avantaj getirmemektedir. Kremlin son 10 yıldır 

Sivastopol’a alternatif arayışlarında bulunmuş ve nihayetinde Rus stratejistler bunu 

Suriye’nin Akdeniz kıyılarında bulduklarını düşünmüştür.9 Suriye’nin Lazkiye’den 

sonraki 2. Büyük limanı olan Tartus Limanı, Şam’ın kuzeybatısında 220 km 

uzaklıkta stratejik bir bölgede 1971’den beri Sovyet/Rus deniz üssüne ev sahipliği 

yapmaktadır. Sovyetler Birliği döneminde limandan daha çok Sovyet donanmasına 

maddi-teknik ikmal/donanım ve gemi onarımı bakımından faydalanılmış ve üsse 

olan yatırım kısıtlı olsa da 2008’deki Rusya-Gürcistan Savaşı ertesinde üsteki Rus 

donanmasının durumu iyileştirilmiş ve Akdeniz’deki tek Rus askeri deniz üssü 

olarak önemini artırmıştır. Rusya ve Suriye 2002 senesinde bu hususta hazırlık 

görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Başlangıçtaki düşünce Suriye’nin Tartus Limanı’nı 

her iki ülkenin faydalanacağı bir hava/deniz üssü haline getirmekti. Fakat AB 

tarafından yapılan yatırım Tartus’u yıllar içerisinde Lazkiye Limanı’nın da önüne 

geçen bir ticari liman durumuna getirmiştir. Sivastopol üssünün kira süresinin her 

ne kadar 2042’ye kadar uzatılmış olsa da, Moskova, bu kararından 

vazgeçmemiştir. Eylül 2008’de Rus donanma komutanı Amiral Vladimir Vyotsky 

ve Suriyeli meslektaşı Amiral Talib El Berri tarafından imza konulan anlaşma ile 

Rusya’nın toprakları dışındaki en gelişmiş donanma üssüne sahip olmuştur. 

2009 senesinde takriben 10 geminin bu üsse konuşlandırılması ve Rusya’nın 

Karadeniz filosunun komutasının bu andan itibaren “Karadeniz ve Akdeniz 

Komutanlığı” olarak faaliyette bulunması kararı verilmiştir. Rusya’nın bu üsten, 

Atlantik ve Hint okyanusları ile Akdeniz ve Kızıldeniz’deki operasyonların ana 

karargâhı olarak faydalanacağı ifade edilmiştir. Rusya Deniz Kuvvetleri Oramiral 
                                                           
8  Caşın, Yalçın, Asal, Rusya’nın Baltık Ülkeleri Dış Politikası: İşbirliği mi, Anlaşmazlık 

mı?, ss. 100-132. 
9  Örmeci, Kısacık, Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası: Teorik Çerçeve-Tarihsel Arka 

Plan-Örnek Olaylar, ss. 255-256. 
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Viktor Cirkov’un yaptığı bir açıklamada Suriye’nin Tartus Limanı’nda bulunan 

askeri deniz üssünü ellerinde bulundurmayı sürdüreceklerini ifade etmesidir. Rus 

deniz kuvvetlerinin tedarik merkezi olarak Suriye’de bulunan Tartus deniz üssünün 

muhafaza edileceğini belirten komutan, Aden Körfezi’nde korsanlara karşı 

mücadelede etmekte olan gemilerinin teknik ve lojistik açıdan bu üsse gereksinim 

duyduğunu da söylemiştir. 

Rus dış politika anlayışına göre, Suriye’de Esad rejimi sonrası iktidara 

gelebilecek Batı yanlısı bir yönetim, Rusya’nın özelde bu ülkedeki genelde bütün 

Ortadoğu’daki varlığına bir tehdit oluşturabileceğini düşünmektedir. Diğer taraftan 

Arap Baharı diye adlandıran bu olayların ilk etapta İran ve sonrasında diğer bölge 

ülkelerine sıçrama riski mevcuttur. Hatta bu olaylar Rusya’nın arka bahçesi olarak 

adlandırılan Kafkasya ve Orta Asya’ya da yayılabilir ve bölgede büyük bir kaotik 

ortam oluşturabilir. Böylesi ortamlar dış müdahalelere açıktır. Yani Rusya 

Ortadoğu’da etkisini artırmaya çalışıyorken, aynı bölge kaynaklı başka tehditlerle 

uğraşmak zorunda kalabilir. Bu nedenle Rusya her ne pahasına olursa olsun 

Suriye’deki Esad rejiminin devamını istemektedir. Ülkede iç savaş durumuna 

dönüşen çatışmalarda Rusya açıktan Esad rejimine destek vermekte ve Suriye 
yönetiminin kendi halkına karşı işlediği zulmü haklı gerekçelerle yaptığını iddia 

etmektedir. Rusya’ya göre Suriye muhalefeti dış güçlerin kışkırtması ve desteği 

ile ülkede terör estirmektedir. Mevcut durumda Şii yönetimiyle Irak, İran10, Çin11 
ve Rusya Suriye’deki Baas rejimine destek vermektedir. Denklemin diğer 

tarafında ise başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez Arap ülkeleri12, ABD, 
AB13 ve Türkiye bulunmaktadır. Ancak ABD özellikle yaklaşmakta olan başkanlık 

seçimi öncesi Suriye’de bir inisiyatif kullanma taraftarı gözükmemektedir. 

                                                           
10  İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye politikaları hakkında bakınız, Özden Zeynep Oktav, 

“Suriye Krizi Sürecinde Türkiye ve İran: Değişen Roller, Çatışan Çıkarlar, Küresel 

Güçlerle İlişkiler”, içinde Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri, Hasan Basri 
Yalçın, Burhanettin Duran (ed.), (İstanbul: SETA Kitapları, 2018), Strateji Araştırmaları 

Serisi 1, Üçüncü Baskı, ss. 197-222. 
11  Seher Döngel, “Suriye Denkleminde Rusya-Çin İşbirliği”, içinde 21. Yüzyılda Asya-

Pasifik: Bölgesel Politikalar – Uluslararası Sorunlar – Yeni Aktörler, Sanem Özer, 
Senem Atvur, Ramazan İzol (ed.), (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017), ss. 173-182. 

12  Abdullah Erboğa, “Suudi Arabistan’ın Suriye Stratejisi”, içinde Küresel ve Bölgesel 

Aktörlerin Suriye Stratejileri, Hasan Basri Yalçın, Burhanettin Duran (ed.), (İstanbul: 
SETA Kitapları, 2018), Strateji Araştırmaları Serisi 1, Üçüncü Baskı, ss. 235-248. 

13  Aylin Ünver Noi, “Avrupa Birliği’nin Suriye Stratejisi ve Suriye Krizinin AB-Türkiye 

İlişkilerine Etkisi”, içinde Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri, Hasan 
Basri Yalçın, Burhanettin Duran (ed.), (İstanbul: SETA Kitapları, 2018), Strateji 

Araştırmaları Serisi 1, Üçüncü Baskı, ss. 105-129 ve Gökçen Yavaş, “Avrupa Birliği ve 

Suriye Savaşı”, içinde Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri, Hasan Basri 
Yalçın, Burhanettin Duran (ed.), (İstanbul: SETA Kitapları, 2018), Strateji Araştırmaları 
Serisi 1, Üçüncü Baskı, ss. 130-148. 
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AB’nin ise Suriye’de önemli çıkarları bulunmamaktadır. Irak ve Afganistan 

müdahalelerinden çıkardıkları dersler Batıyı, Suriye’ye müdahale konusunda 

isteksiz davranmaya itmektedir. Bu denklemler karşısında pazarlık kozunu Esad 
rejiminin yıkılması yönünde oynayan Türkiye, Suriye’deki mevcut durumdan en 

olumsuz etkilenen ülkelerin başında gelmektedir.  

Rusya’nın Suriye’de takındığı tutum Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya 

getirme riski de taşımaktadır. Bunun ilk somut örneği 2012 Ekim ayı başında 

Rusya’dan kalkıp Suriye’ye gitmekte olan bir uçağın içinde silah taşıdığı 

istihbaratıyla Türkiye tarafından Ankara’ya inmeye zorlanması olayında 

yaşanmıştır. Batılı devletlerin ve özellikle ABD’nin desteğine rağmen bu gibi 

olaylar, son yıllarda “stratejik ortaklık” olarak adlandırılan ve oldukça iyi bir 

seviyeye ulaşan iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir.14 Rusya 
ile Türkiye arasında 40 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi ve her yıl Türkiye’ye 

gelen 3 milyon civarındaki Rus turistler göz önüne alındığında bu ilişkilerin 

sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesinin her iki ülke yararına olduğu apaçık 

görülmektedir. Türkiye açısından bakıldığında özellikle enerji alanında Rusya’nın 

vazgeçilemez bir ülke olduğu görülmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Rusya’ya 

ihracatı ve Türk şirketlerinin Rusya’daki özellikle altyapı alanındaki faaliyetleri 

bu ilişkileri Türkiye bakımından daha da önemli kılmaktadır. İlişkilerin 

bozulmasından Türkiye tarafının daha fazla zarar göreceği öngörülebilir. Ancak 

Rusya’nın da Türkiye ile ilişkilerini bozmak istemeyeceği görülmektedir. Son uçak 

olayından sonra Rusya, Türkiye’ye ölçülü bir tepki vermiş ve Rusya Dışişleri 

Bakanı Lavrov bu olayın iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini belirtmiştir.15 

Rusya, günümüzde, ABD ve Koalisyon Kuvvetlerine rağmen, Suriye 

Krizinde en önemli ‘’Oyun Kurucu’’ aktör konumuna yükselmiştir. Rusya, Suriye 

iç savaşında Esad rejimine askeri ve siyasal destek vermek sureti ile Lazkiye ve 
Tartus’ta elde ettiği deniz ve hava üsleri vasıtası ile Akdeniz havzasında 

güvenliğini pekiştirecek yeni üsler edinmiştir. Ayrıca, 2014’de Güney Kıbrıs’ta 

hem hava kuvvetlerinin konuşlanmasını sağlayacak hem de gemilerinin 

ihtiyaçlarını ve bakımını giderecek üs kolaylıkları elde etmiştir.16 Başkan Putin, 

aynı zamanda Çin’in desteğini alarak Doğu Akdeniz’de Çin deniz kuvvetlerinin 

                                                           
14  Şener Aktürk, “Türkiye’nin Rusya ile İlişkilerinin Yükselişi ve Gerilemesi, 1992-2015: 

Neorealist Bir Değerlendirme”, içinde Kuşku ile Komşuluk: Türkiye ve Rusya 

İlişkilerinde Değişen Dinamikler, Gencer Özcan, Evren Balta, Burç Beşgül (der.), 
( İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2017), ss. 129-145. 

15  Örmeci, Kısacık, Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası: Teorik Çerçeve-Tarihsel Arka 
Plan-Örnek Olaylar, ss. 375-382. 

16  Fatih Özbay, “Güney Kıbrıs Rusya için neden önemli?”, Al Jazeera Turk: Görüş, 3 
Aralık 2015, Erişim Adresi: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/guney-kibris-rusya-icin-
neden-onemli, (Erişim Tarihi: 13 Kasım 2018). 

http://www.aljazeera.com.tr/gorus/guney-kibris-rusya-icin-neden-onemli
http://www.aljazeera.com.tr/gorus/guney-kibris-rusya-icin-neden-onemli
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varlığını da sağlamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda Ocak 2014 tarihinde iki ülke 

Doğu Akdeniz’de büyük bir askeri tatbikat yapmışlardır.17 Diplomatik boyutta üç 

önemli çizgi ön plana çıkmaktadır. Bu gelişmeler mercek altına alındığında, Putin 

hükümetinin Suriye’de mevcut olan iktidar-muhalefet görüşmelerinde 

arabuluculuk yapması, Rusya’nın bölge devletleriyle işbirliği çerçevesinde Suriye 

krizini çözme çabaları, Moskova’nın krizin çözümüne yönelik önerdiği planını 
uluslararası kamuoyu ve özellikle Batılı devletler tarafından kabul ettirmek 

istemesi için yapmış olduğu girişimlerdir. Rusya’nın krizin başından itibaren 

Suriye’de izlediği strateji öncelikle Libya’da olduğu gibi dış güçlerin mevcut 

rejimi devirme girişimlerinin engellenmesi olmuştur. 

Rusya, tarihsel süreç içinde Akdeniz ile daima ilgilenmiştir. Soğuk Savaş 

döneminde, Libya-Mısır-Suriye ile siyasal ve askeri işbirliğini artırmıştır. 

1950’lerden itibaren Suriye’de Baas rejimini destekleyen Moskova’nın en önemli 

ortağı olarak Şam ön plana çıkmıştır. 1970’te Hafız Esad Suriye devlet 

başkanlığına gelince ilk ziyaretini Moskova’ya gerçekleştirmiştir. 8 Ekim 1980’de 

imzalanan Sovyetler Birliği-Suriye Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’nın 5. maddesi 

taraflardan herhangi birinin barış ve güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda 

tehdidin bertaraf edilmesini öngörmüştür. Buna mukabil, Sovyetler Birliği’nde 

Gorbaçov iktidarı döneminde 1980’lerin ikinci yarısından itibaren iki ülke ilişkileri 

soğumaya başlamıştır.18 

ABD’nin 1991 Körfez Savaşı ve 2003 Irak ve Afganistan müdahaleleri 

sonrasında, Rusya, Putin döneminde çok kutupluluk hipotezinden hareketle, 

kademeli olarak Ortadoğu ve Akdeniz politikasını yeniden şekillendirmiştir. Buna 

göre Putin, 2005’in Nisan ayında Mısır, İsrail ve Filistin’e; 2006 yılı Mart ayında 

                                                           
17  Rusya’nın Güney Kıbrıs’ta Arap Baharı sürecinden bu yana elde ettiği üslerin adları: a) 

Andreas Papandreou Hava Üssü ve b) Limasol Üssü’dür.  
18  1987’den itibaren Sovyetler Birliği Suriye’den danışmanlarını geri çekmiştir. 1990’larda 

ilişkiler Suriye’nin Sovyetler Birliği döneminden kalan borçları yüzünden neredeyse 

donmuş durumdadır. 1998 yılının başlarında Rusya, Suriye ile hava kuvvetlerini ve 

zırhlı tugaylarını güçlendirmek üzere 3 milyar dolarlık anlaşmaya varmışlardır.27 

Temmuz 1999’da Hafız Esad’ın Moskova’yı ziyareti ile Moskova Şam’a karşı yeniden 

yumuşamaya başlamıştır. Rusya, İsrail ve ABD’nin karşı çıkmasına rağmen Suriye’ye 

hava savunma füzeleri satmayı kabul etmiştir. 2005 yılının Mart ayında Rus şirketi 

Taftneft, petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için anlaşma imzalamıştır. Aynı yılın 

Aralık ayında ise bir başka Rus şirketi Stroytransgaz, Suriye ile petrol işletme tesisi 

kurma konusunda anlaşmıştır. Aralık 2006’da Beşar Esad’ın ikinci Rusya ziyareti 

sırasında dünya kamuoyunda en çok konuşulan konular yine Rusya’nın Orta Doğu’da 

daha etkin olma çabaları ve Rusya’nın Suriye’ye satmak istediği MIG-29SMT savaş 

uçakları ve Pantsir S1 kısa menzilli karadan havaya, aynı anda iki hedefi vurabilen 

balistik füzeleri olmuştur. Karadan havaya, aynı anda iki hedefi vurabilen balistik 
füzeleri olmuştur.  
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Cezayir’e; 2007 Eylül ayında ise Birleşik Arap Emirlikleri ve İran’a seri resmi 

ziyaretler gerçekleştirmiştir. Kremlin yönetiminin Soğuk Savaş sonrasında 

yükselen dinsel ve etnik eksenli terör olaylarının yükselmesi, ülkesindeki 

Müslüman nüfusun varlığı ve Çeçenistan Savaşı’nın Kafkaslar Bölgesinde yarattığı 

istikrarsızlığı dikkate alarak, 2005 yılında İslam Konferansı Örgütü’ne gözlemci 

statüsü ile üye olmuştur. Rusya, ekonomik içerikli yeni Ortadoğu politikasında, 
etkinliğini kademeli olarak artırmıştır. Nitekim 15 Temmuz 2008’de açıklanan Dış 

Politika Konsepti, Rusya Federasyonu’nun açık ve öngörülebilir faydacı bir dış 

politika izleyeceğini belirtmektedir. Ayrıca konsept, Rusya’nın eşitlik, karşılıklı 

çıkarlara saygı ve karşılıklı yarar temellerinde uluslararası işbirliği geliştireceğini 

öngörmektedir. Yeni Dış Politika Konsepti Primakov döneminden bu yana 

tekrarlanan çok kutupluluğu ön plana alan bir yaklaşım sergilemiştir.19 Mart 
2012'de yeniden devlet başkanı seçilen Vladimir Putin ilk resmi ziyaretini 25 
Haziran 2012'de İsrail'e gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, Rusya Arap Baharı ve 

renkli devrimlerin ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyeceğinin 

kararlı eylemi olarak, Suriye krizini bir ‘’Rol Model’’ olarak planlayarak sahaya 
yansıtmıştır. Nitekim Ağustos 2013’te Suriye’de sivillere yönelik kimyasal silah 

kullanılması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye’ye karşı 

askeri müdahaleyi öngören tasarı da Rusya ve Çin tarafından veto edilmiştir. 10 

Eylül 2013 tarihinde Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov-Velid 
Muallim görüşmesinin ardından Esed, Moskova’nın Suriye’deki kimyasal 

silahların imhasını öngören önerisini kabul etmiştir. Daha sonra 14 Eylül 2013’de 

Cenevre’de Lavrov-Kerry görüşmesi ile Moskova-Washington arasında kimyasal 

silahların imhası konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Bununla Batılı ve bazı Arap 

devletlerinin Suriye’ye askeri müdahale girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır.20 

Rusya, uluslararası ilişkiler teorisi açısından, neo-realist bir yaklaşımla, 

Soğuk Savaş sonrasında “çok kutupluluk” hipotezini kullanarak, yenidünya 

düzeninin kurgusunda aktif oyun kurucu rolünü üstlenmeyi hedeflemektedir. 

NATO-ABD-AB’nin Rusya sınırlarına doğru genişlemesi, Yugoslavya İç 

Savaşı’nın yıkıcı sonuçları, “Renkli Devrimler” in Ukrayna-Gürcistan eksenindeki 

                                                           
19  Medvedev görevdeki ilk ayında St. Petersburg’daki Uluslararası Ekonomi Forumu’nda 

yaptığı açıklamada: “Rusya günümüzde dev bir ülkedir. Dünya için üstlenmemiz 

gereken sorumlulukların bilincinde olmalıyız. Küresel ekonominin oyun kurallarının 

saptanmasına katılmak istiyoruz. Sözde imparatorluk duygusuyla hareket ederek değil, 

Rusya’nın sahip olduğu kabiliyet ve zengin kaynaklardan ötürü bu istekte bulunuyoruz” 

sözleriyle döneminde izlemek istediği dış politikanın işaretlerini vermiştir. Yakup Ateş: 

‘’ Rusya’nın Doğu Akdeniz Politikaları ve Bu Politikaların Türkiye’ye Etkileri’’, 

file:///C:/Users/mesut/Downloads/YAKUP_ATES_Rusyanin_Dogu_Akdeniz_Politik.pd
f 

20  Ömer Göksel İşyar, Suriye Krizi ve Türk Dış Politikası: Uluslararası Politikanın 
Çözümlenemeyen Düğümü, (Bursa: Hipotez Yayıncılık, 2017), ss. 466-478. 
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gelişimi, Arap Baharı ile başlayan etnik/mezhepsel ayaklanmaların, siyasal 

polarizasyonu, dış politika stratejileri için tehdit olarak algılanmaktadır. Rus 

politika yapımcıları, söz konusu gelişmeler karşısında, “Baltık-Karadeniz-
Akdeniz” eksenindeki tarihi jeopolitik kodlarını dikkate alarak, 2008 Gürcistan, 

2014 Ukrayna21, 2015 Suriye krizlerinde askeri kuvvet kullanma seçeneğini 

harekete geçirmeye karar vermiştir. Rusya, Akdeniz’de Suriye “Vekalet Savaşları” 

kapsamında pozisyonunu yeniden belirlerken, ABD’nin 6’ncı Deniz Filosuna karşı, 

Suriye’yi satranç tahtasında devreye sokarak, Irak-Yemen-Mısır-İran Körfezi 

hattında dengelemeyi hedefleyerek, 49 yıl geçerli olacak 2017’de Esad Rejimi ile, 

nükleer savaş gemileri dâhil askeri üs antlaşmasını imza etmiştir. Rus Amirali 

Viktor Chirkov, son kalesi konumundaki Tartus Limanı’nı, “bizim için hayati 

öneme sahip” şeklinde tanımlamıştır.  

2013 senesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Akdeniz’in 

Moskova’nın ulusal menfaatlerine karşı meydan okumaların merkezinde yer 

alan bir bölge olması hasebiyle ilgili bölge için daimî bir görev gücü teşkil 

edileceğini ifade etmiştir. Gemilerinin büyük bir bölümünün Karadeniz 

Filosu’ndan aktarılan mevzubahis görev gücünün ana üssünü 2017 senesinde Şam 

tarafından Moskova’nın kullanımına tahsis edilen Tartus oluşturmuştur. Tartus, 

kuzeyinde konuşlu Hmeymim Hava Üssü ile beraber Rusya’nın Doğu 

Akdeniz’deki askeri mevcudiyetinin ana merkezlerini oluşturmaktadır.22 Hem 
Tartus’ta konuşlu Akdeniz Görev Gücü’ne ait gemilerin ellerinde bulundurdukları 

Oniks ve Kalibr uzun menzilli gemi savar ve seyir füzeleri, hem de Hımeymim 

Üssü’nde bulunan hava savunma sistemleri vasıtasıyla Moskova, Doğu Akdeniz 

Bölgesi’nde Suriye’den Girit’e kadar olan bir coğrafyada “Erişimi Engelleme / 

Bölgeye Sokmama (Anti-Access / Area Denial: A2 /AD) Bölgesi” oluşturmuştur. 

Suriye İç Harbi’ne Kremlin’in aktif şekilde müdahale olmasının neticesinde 

Suriye’deki Rus kuvvetlerinin lojistik desteği konusu gündemde yer almaya 

başlamıştır. Bundan ötürü Rus Deniz Kuvvetleri öncelikle Karadeniz Filosu 

bünyesindeki ikmal gemileri oluşmak üzere birçok gemiyle denizden bir lojistik 

ikmal hattı tesis etmiştir. “Suriye Ekspresi” olarak nitelendirilen söz konusu hat, 

özellikle Karadeniz Filosu olmak üzere Moskova’nın denizden güç transferi 

yeteneklerinin limitlerini gösteren bir harekât hüviyetine sahip olmuştur.  

Nitekim bu doğrultuda RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2017 senesinin 

sonunda Suriye’deki Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim hava üslerinde kalıcı olarak 

                                                           
21  Andrei Tsygankov,” Vladimir Putin’s last stand: the sources of Russia’s Ukraine 

Policy”, Post-Soviet Affairs, Cilt: 31, No: 4, 2015, ss. 279-303, Erişim Adresi: 
http://dx.doi.org/10.1080/1060586X.2015.1005903.  

22  Arda Mevlütoğlu, “Rus Deniz Kuvvetlerinin Modernizasyonu ve Karadeniz Filosu”, 

Bilimevi Dış Politika, Üç Aylık Fikir Dergisi ( Ekim-Kasım-Aralık 2018), Sayı: 6, ss. 
190-191. 
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görev ifa edecek askeri personelin oluşturması işleminin başlatıldığı ilan etmiştir. 

Bu doğrultuda 26 Aralık 2017’de RF Konseyi tarafından Tartus’taki deniz 

kuvvetlerinin lojistik merkezinin kapasitesinin artırılarak tam teşekküllü deniz üssü 

haline getirilmesi doğrultusunda Şam ile imzalanan anlaşmanın onaylandığı ilan 

edilmiştir. Mevzubahis anlaşma, Rus harp gemilerinin Suriye limanlarına girmesi, 

kayıt edilmesi ve askeri teçhizatın taşınması sürecinin detaylarını düzenlemekte 

olup Moskova’ya aynı zaman zarfında nükleer donanıma da sahip olanları da 

içerecek şekilde 11 gemiyi Tartus’ta konuşlandırma olanağını sunmaktadır. Söz 

konusu üssün genişletilmesi / modernleştirilmesi çalışmalarının senede 3 milyar 

200 ruble (takriben 55,5 milyon dolar) tutarında olacağı öngörülmektedir. 49 

senelik bir süreye sahip anlaşmanın son tarihin dolmasının ardından yirmi beş 

senelik dönemler temelinde otomatikman uzatılabileceği vurgulanmaktadır. 

Mevzubahis iki üs dışında Moskova’nın Suriye’de üç adet askeri polis taburu 

sürekli olarak konuşlanmak suretiyle görev ifa edeceklerdir.23  

Benim analizime göre, Rusya, Suriye satrancında öncelikle askeri 

güvenliğini ön planda tutarak, 1991 Körfez Savaşı sonrasında, ABD’nin Ortadoğu 

bölgesindeki askeri, ekonomik ve hegemonik üstünlüğünü dengelemeyi 
hedeflemiştir. Kremlin, Suriye, bölgede modernize edilen Rus askeri gücü için 

kalıcı hale getirmiştir. Rus Ordusu, Suriye iç savaşı sona erse dahi, Türkiye’ye 

sınır komşusu olmuştur. Çatışmalar sonrasında bölgeyi terk etmeyecektir. Çin 

Donanması ile ortak harekât yapması bu mesajın devamıdır. 

İkinci olarak, Rusya ekonomik anlamda Doğu Akdeniz petrol-gaz 
politikalarına ortak olarak, küresel piyasalarda, ABD-OPEC- Suudi Arabistan’ın 

arz talep dengesi ve fiyat endeksini bozmasına izin vermeyecektir. Kısacası, 

Akdeniz gaz-petrol projelerinde, Rus Donanması’nın gölgesinde rekabete dâhil 

olmuştur. Moskova’nın Suriye ile enerji anlaşmaları bu bakımdan önemlidir. 

Kremlin’in stratejik önceliği, Esad Rejimi Şam değil, Tartus-Lazkiye ve enerji 
güvenliğini teminen boru hatlarıdır.  

Doğu Akdeniz’deki rezervlerin gün geçtikçe miktarında yükselmeler 

yaşanması Avrupa’nın Moskova’ya olan gaz bağımlılığının düşürülebilmesi 

açısından bir beklenti yaratmışken Kremlin ise bölgeyi boş bırakmamaya yönelik 

stratejiler geliştirmektedir. ABD ve Avrupa’nın Doğu Akdeniz’deki enerji 

rezervlerinin Avrupa’ya taşınması maksadıyla Doğu Akdeniz ülkelerini bir arada 

toplama stratejisine karşın Kremlin bölgedeki hidrokarbon kaynaklarına 

yatırımlarda bulunarak mevzubahis projelerin Kremlin olmaksızın 

gerçekleştirilmesini engellemeye ve erteleme girişimlerinde bulunmaktadır. 

Başkan Putin’in 2012’deki İsrail ziyaretinin ertesinde Gazprom’un Tel-Aviv’in 

                                                           
23  Mesut Hakkı Caşın, “Afrin Harekâtı Sonrası Yeni Gelişmelerin Küresel Güç 

Dengelerine Etkisi”, Bilimevi Dış Politika, Üç Aylık Fikir Dergisi ( Nisan-Mayıs-
Haziran 2018), Sayı: 4, ss.110-111. 
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doğalgaz bulunan bölgelerine yatırım yapması gündeme gelmiştir. 2013’ün son 

aylarında Tel-Aviv, Moskova ile gaz konusunda resmi müzakerelerde 

bulunduğunu ilan etmiştir. Gazprom, Leviathan sahasının yüzde otuzunu almak 
için daha önceden bir girişimde bulunduysa da Washington’ın muhalefetinden 

ötürü bu hayata geçirilememiştir. Gazprom şirketinin Tel-Aviv doğalgazına ortak 

olmak istemesindeki amaç yapılacak sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi kanalıyla İsrail 

gazının Uzakdoğu Asya’ya ihracatını sağlayabilmektir. Böylece Avrupa 
piyasasına ulaşacak doğalgazın rotası Moskova tarafından engellenecek 

olmasına ilaveten Moskova’nın Uzakdoğu Asya üzerindeki jeopolitik gücünün 

artmasına da yol açacaktır. Moskova’nın Tel-Aviv gaz kaynakları konusundaki 

çalışmaları İsrail’in Gazprom firmasını reddetmesine karşın 2015 Temmuz’unda 

Rus Enerji Bakan Yardımcısı Anton Inyutsyn başkanlığındaki bir Rus gaz heyeti 

ile doğalgaz konusunda yuvarlak masa görüşmeleri yapmasıyla devam etmiştir. 

Yukardıa özetlenen ve denizaltından geçmesi planlanan Ankara-Tel-Aviv boru 
hattı bakıldığında ise İsrail’in Lübnan ve Suriye MEB’lerinden boru hattı 

döşeme ihtimali söz konusu olmadığından tek olasılık olarak bu hattın GKRY ve 
KKTC MEB’lerinden geçmesi bulunmaktadır. Fakat Kıbrıs Meselesi çözüme 

kavuşturulamadığı için bahsedilen hattın tam olarak nasıl fiiliyata geçirileceği 

muallaktadır. Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde enerji hatlarından kaynaklı bir işbirliği 

söz konusu olsa da bu kez karşılarına Suriye’de konuşlu Moskova çıkmaktadır. 

Doğu Akdeniz hidrokarbonlarının Avrupa’ya taşınmasının Moskova’nın enerji 

stratejisine olumsuz yönde etkileyebileceği düşünüldüğünden söz konusu hattın 

vücut bulması kolaylıkla gerçekleşmeyebilir. Ancak Suriye ve Özellikle IŞİD 

bağlamında Tahran ve Bağdat ile yakın işbirliğinde bulunan Moskova’nın Tel-
Aviv ile ortaya koyacağı karşı enerji hatları vasıtasıyla Ortadoğu’da tesis ettiği 

yeni müttefik grubuna zarar vermek istemeyeceği düşünülebilir. Bundan ötürü 

Ankara ve Tel-Aviv arasında yapılması planlanan gaz boru hattının Moskova’nın 

jeopolitik menfaatleri dikkate alınmadan hayata geçirilmesi kolay olmayacaktır.24  

Suriye özelinde doğalgaz konusuna bakıldığında ise 2013 Aralık ayında Rus 

Soyuzneftegaz firması 25 sene süresince Suriye’nin deniz aşırı bölgelerinde keşif, 

arama, geliştirme ve üretim anlaşmaları akdetmiştir. Arap Baharı patlak 

vermeden önce Suriye’de konuşlu bulunan fakat çalışmalarını durdurmak 

mecburiyetinde kalan söz konusu şirketin 25 senelik bir arama iznine sahip olması 

Moskova’nın bölgeden çekilmeyi planlamadığını düşündürmektedir. Buna ilaveten 

Rus güçlerinin Suriye’yi terk etmesi ve hava harekâtlarına başlatmasının ertesinde 

mevzubahis firma Suriye’deki çalışmalarını güvenlik olmadığı gerekçesiyle askıya 

almıştır. Buna ek olarak aynı şirket Suriye’deki 12. Blok ve 26. Blok’taki arama 

faaliyetlerini de askıya alacaktı.Bilindiği üzere, 26. Blok, Türkiye sınırının altında 

bulunan Kamışlı’nın doğusundadır. Moskova, Şam üstünde bir Şii ittifakı 

                                                           
24  Mesut Hakkı Caşın, Sina Kısacık, Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Güvenlik 

Algılamaları, (İstanbul: Çağlayan Kitap & Yayıncılık & Eğitim, 2018), ss. 321-322.  
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meydana getirmek suretiyle elindeki gücünü enerji rotalarına bağlamayı 

amaçlamaktadır. IŞİD’in hem Irak hem de Suriye’nin toprakları üzerinde 

hâkimiyet sağlamasından ötürü söz konusu bloka Bağdat da dâhil olmuştur. 

Kremlin’in doğrudan Irak ile iletişimde bulunması ve askeri bir ittifak tesisi, 

gelecekte Moskova’nın, Kürtlerle bir koridor anlaşması akdetme ihtimali 

azaltabilecek ancak tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Bundan ötürü Kürtlerin 

Kuzey Suriye’deki konuşlanması henüz amacının dışına çıkmamıştır. Nihayetinde 

Kremlin, Tahran ve Bağdat’tan gelecek petrol ve boru hatlarının çıkış noktası 

Şam’da hâkimiyetini tesis etmek suretiyle hem Riyad’ın hem de Doha’nın Avrupa 

piyasasına erişimine taş koymayı amaçlamasına ilaveten Tahran ile Avrupa 

piyasasında rekabetten ziyade işbirliğini gerçekleştirmeyi planlanmaktadır. 

Mevzubahis gelişmeden en olumsuz etkilenecek olanlardan birisi de Ankara’dır. 

Bağdat-Tahran-Şam istikrarlı bir atmosfer yaratabilirlerse, Tahran’ın daha 

öncesinde Irak’a varmış olan gaz boru hattı, Suriye’nin Tartus Limanı’na yani 

Doğu Akdeniz’e kadar gelebilir. Boru hattının Şam kısmını yapacak ve ortağı 

olacak firmanın da bir Rus firması olması söz konusu bağlamda sürpriz olarak 

değerlendirilmeyecektir. Moskova’nın IŞİD hedeflerine saldırı düzenleyip 

düzenlemediği tartışılmaktayken Kremlin’in Doha ve Riyad tarafından destekli 

gruplara saldırılar düzenlediği doğrulanmaktadır. Burada ana amaç Moskova’nın 

hem Suudi Arabistan hem de Katar’ın Suriye’deki etkilerini ortadan kaldırmak 

istemesidir. IŞİD, kayda değer petrol sahalarını ve enerji tesislerini elinde 

bulundurduğundan Moskova açısından daha temkinli bir politikayla ele alınması 

gereken bir meseledir.25 

Moskova’nın Şam’daki varlığının en başat unsuru enerjidir. Kremlin bir 

taraftan petrol fiyatlarının tekrardan çıkışı geçmesine olanak verecek girişimlerde 

bulunurken, söz konusu durumun sebebi olarak değerlendirdiği Riyad’ın tüm 

planlarına sekte vurmaktadır. Öte yandan Tahran’a yönelik fiiliyattaki 

yaptırımlarım kaldırılması sonucunda yakın bir gelecekte Tahran’ın enerji 

kaynakları Batı pazarlarına erişmek hedefiyle yeni rotalar arayışında olacaktır. 

Bu noktadaki iki alternatiften birisi Türkiye üzerinden ve ikincisi ise Bağdat ve 

Şam üzerinden hayata geçirilebilecektir. Kremlin, mevcut durumda dünyanın en 

büyük enerji kaynaklarını ellerinde bulunduran ülkelerle askeri işbirlikleri kurarak 

Suriye ve Doğu Akdeniz jeopolitiği üzerinde hâkimiyet kurmayı dönük stratejiler 

geliştirmektedir. Böylece Ortadoğu’da ve Doğu Akdeniz’de Rusya her geçen gün 
yeni bir oyun kurucu olarak pozisyonunu sağlamlaştırmasını Ukrayna 

politikasından ötürü icra edilen uluslararası yaptırımlar ve eksi 3 düzeyinde 

daralma yaşayan ekonomisi ile hayata geçirmektedir. 

Katar, topraklarında toplam olarak dünyada ispatlanmış doğalgaz 
rezervlerinin 24,7 trilyon metreküp yani yüzde 13,3’lük bölümüne sahiptir. 2013 
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itibariyle gaz üretimi 158,5 milyar metreküp, tüketimi ise 25,9 milyar 

metreküptü. Yukarıda da ifade edildiği gibi 2006 senesinden bu yana dünyanın en 

büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısıdır ki söz konusu metanın yüzde seksen 

beşlik bölümü sıvılaştırılmış doğalgaz şeklinde ihraç edilmekte olup bu ihracatın 

yüzde otuzu Avrupa’ya, yüzde altmış üçü ise Asya ülkelerine yapılmaktadır. 

Avrupa özelinde incelendiğinde sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının takriben yüzde 

ellisi Doha’dan yapılmaktadır. Avrupa bağlamında bakıldığı zaman ise 1991 

senesinden beridir Katar’dan önce Türkiye’ye daha sonrasında ise buradan 

Avrupa’ya bir doğalgaz boru hattı yapılmasına yönelik çeşitli niyet beyanları, ön 

projeler, müzakereler ve çerçeve anlaşmalar gündemde yer almıştır.26 2009 
sonrasında bu gazın bazen Nabucco’ya kimi zamanda Pan-Arap boru hattına 

dâhil edilebileceği ileri sürülmüştür. Söz konusu projeyle Doha gazının Suudi 

Arabistan, Ürdün ve Suriye kanalıyla Türkiye’ye taşınması planlanmaktaydı. 

2009 senesinde Ankara, bu projenin hayata geçirilmesi için Katar Emiri Şeyh 

Hamid bin Halife El Tani’yi ikna etmiştir. Projenin güzergâhı ve engelsiz çöl 

geçişleri gibi tüm avantajlı yapım koşullarına karşın hattın toplam uzunluğu 

2000 kilometre, toplam maliyeti ise 10 milyar dolar civarında olması 

planlanmıştır. Boru hattının Basra Körfezi ve Irak üzerinden geçirilmesi suretiyle 

1400 kilometreye indirilebilecek olmasının önündeki en önemli engel Irak’taki 

istikrarsız ortamdır.  

 

Kaynak: https://tunisianquestfortruth.wordpress.com/2014/10/05/the-geopolitics-of-world-
war-iii-real-reason-why-russia-and-syria-are-being-targeted-now/.  
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Doğalgaz (LNG)”, Uluslararası Politika Akademisi, 15 Haziran 2017, Erişim Adresi: 
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Diğer bir sorun ise hâlihazırda devam eden Suriye İç Savaşı’dır. Ayrıca 

çeşitli sebeplerden ötürü hem Riyad, hem de Şam tarafından bu projeye 

desteklenmemiştir. Dünya kanıtlanmış doğalgaz rezervleri açısından birinci 

durumda olan Tahran’ın yanı sıra bölge dışı bir güç olarak Moskova’nın orta ve 

uzun dönemde Avrupa pazarındaki tekel pozisyonuna zarar verecek böyle bir 

hatta onay vermesi beklenemezdi. Neticede hattın faaliyete geçebilmesi için kilit 

teknik, iktisadi ve politik engeller bulunmaktadır. Bazı analistlere göre ise Şam’a 

bu kadar çok dış müdahalenin arkasında yatan en dikkat çekici sebeplerden birisi 
gaz boru hattı rotalarını kendi menfaatlerine tekrardan tasarlamak arzusundaki 

oyuncuların hırslarıdır. Bir başka deyişle Tahran gazının uluslararası pazarlara 
taşınmasına yönelik geliştirilen ve rota üzerindeki üç ülke arasında mutabakata 

bağlanan İran-Irak-Suriye (Şii) Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne ilaveten Katar-
Suudi Arabistan-Suriye kanalıyla Türkiye ve Avrupa piyasalarını hedeflemiş olan 

Katar-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesinin arasındaki mücadeledir. 

Rusya’nın Suriye’deki stratejik denklemindeki üçüncü belirleyici unsur, 
şüphe yok ki, Arap Baharı ile bölgeyi ve kendi ulusal güvenliğini tehdit eden 

“DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ” ile silahlı mücadeledir.27 Esad rejimine verilen destek 
bu suretle uluslararası hukuk açısından Rus askerlerinin Suriye’de operasyonlarına 

meşruiyet zemini hazırlarken, kitlesel göçü önleyerek AB ülkeleri ile de diplomatik 

ve insani müdahale zeminini güçlü kılmaktadır. Rusya, bu çerçevede Esad rejimine 

verdiği askeri destek ile Fırat’ın doğusunda “ABD-PYD-PKK” kontrolü dışındaki 

topraklarda yeniden siyasal kontrolü sağlamasını temin etmiştir. Bu noktada 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politika başdanışmanı 

olan Profesör Aleksandr Dugin’in değerlendirmelerine yer vermek konuyu daha 

anlaşılır kılabilecektir.  

Dugin’e göre, yaşadığımız dönemin en önemli ana belirleyicisi “savaş”tır. 

Nitekim 17 Eylül 2015’te ABD ile Rusya arasında bir savaş yaşanma tehlikesi 

çok yüksek bir ihtimaldi. Dugin, Suriye’ye hiçbir zaman davet edilmemiş olan 

Amerikan birliklerinin Deyr ez-Zor’da Suriye Ordusu’nun mevzilerini 

bombalaması neticesinde 60 Suriyeli askerin hayatlarını kaybettiğine işaret 

ederek, söz konusu saldırının Washington’ın sözde mücadele eder gibi görünüp, 

aslında dolaylı olarak önerilerde bulunup silahlandırdığı IŞİD bakımından çok 

önemli olduğunun altını çizmektedir. Söz konusu bombalamanın tamamen çizgiyi 

aşmak demek olduğunu düşünen Dugin, bu saldırının yalnızca Suriye’ye karşı 

                                                           
27  Dong Manyuan, “Global Expansion of the Islamic State: Influences and Prospects”, 

içinde Devletin Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları / Change in State Nature: 

Boundaries of Security, Tolga Sakman (der.), (İstanbul: TASAM Yayınları, 2017), ss. 

377-380 ve Elnur İsmayılov, “Rusya’nın IŞİD’le Mücadele Politikası”, BİLGESAM 
Analiz: Rusya, No: 1193, 9 Mart 2015, Erişim Adresi: 

http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-66-20150315571193.pdf, (Erişim 
Tarihi: 14 Kasım 2018). 
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değil, aynı zamanda Beşar Esad’ın yanında Suriye’de savaşan Moskova’ya 

dönük olarak da bir savaş ilanı olduğunu vurgulamaktadır. Söz konusu minvalde 

gerçekleşen hadise, Dugin’in bakış açısına göre ikili ilişkilerdeki gerilimde tam 

manasıyla zirve noktasına ulaşıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Dugin tarafından 

vurgulanan bir diğer husus ise, “kara uygarlığı”nın temsilcisi Rusya Federasyonu 

ile “deniz uygarlığı”nın temsilcisi ABD arasındaki bu durumun, aynı zamanda 

ticaret temelli bir sistem (ABD) ile kahramanlık uygarlığı (Rusya) arasındaki bir 

mücadele hatta savaş olmasıdır. Öncü oyuncular olan Moskova ve Washington’ın 

nükleer güçler olmalarından ötürü, Dugin’e göre, söz konusu savaş dünyanın tüm 

ülkelerini yakından alakadar etmektedir. Zira söz konusu durumda insanlığı sona 

erdirecek tüm ihtimalleri içeren adı geçen savaş kesin olmamasına rağmen, Dugin, 

bunun dikkate alınmamasının mümkün olmadığına işaret etmektedir.28 Harpte 
rollerin asimetrik olduğuna değinen Dugin, daha güçsüz bir konumda bulunan 
Moskova’nın küresel aktör pozisyonunu yeniden elde etmeye çalıştığını ve tek 

arzusunun sınırlarındaki yakın coğrafyalarında etkisini gösterebilmek maksadıyla 

(Yakın Çevre doktrini) bölgesel hâkimiyetini tamir etmeyi hedeflediğini 

vurgulamaktadır. Ayrıca Dugin, adı geçen savaşın neredeyse Rus topraklarında, 

yani ülkenin doğrudan milli menfaatleri sahasında olduğuna değinerek, aynı 

esnada Moskova’nın sınırlarının ötesine geçmeye çalışarak bir savunma savaşı 

yaptığına işaret etmektedir. Dugin’in bakış açısına göre, her hâlükârda Kremlin’e 

yöneltilen bir saldırı söz konusu olup, Moskova’nın savunma pozisyonunda 

olmasının çok büyük bir önem içerdiğinin üzerinde durulmaktadır. Dugin’e göre, 

Suriye’deki iç savaşın başlangıcından bu yana, Kremlin, ABD, Batı Avrupa ve 

Orta Doğu’da Washington vekâlet savaşı icra eden Riyad (Suudi Arabistan), 

Doha (Katar) ve Ankara’ya (Türkiye) karşı Beşar Esad yönetimine destek 

vermiştir. Ancak adı geçenlerin her birisi kendi menfaatlerinin peşinden 

koşmaktaydı. Dugin, Esad’ı devirme aracı olarak köktendinci İslamcı gruplar olan 

IŞİD ve El-Nusra Cephesi gibi örgütlerin kullanıldığını, bundan ötürü 

Moskova’nın açık bir askeri yardım talep edecek kadar bitik durumda olan 

Esad’ın çağrısıyla askeri harekâtlara 2015 Eylül itibariyle tam olarak başladığına 

işaret etmektedir. Söz konusu minvalde, Kremlin, Şii Tahran, Şii Bağdat (Irak) ve 

Lübnan tarafından da desteklenmiştir. Söz konusu güçlerin birbirleri ile işbirliğinde 

bulunmamalarına rağmen birlikte savaştıklarının altını çizen Dugin, Şia dünyasının 

topyekûn ABD karşıtı olduğunu ve aynı esnada bölgesel ölçekte köktendinci 

Selefici (Vahhabi) aşırı uçtaki İslamcı gruplara Riyad ve Doha tarafından 

sağlanan yardımlara da muhalif durumda olduklarını belirtmektedir. İlk aşamada 
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Moskova, dolaylı bir biçimde Washington ve NATO Bloku ile karşı karşıya 

kalmıştır.29  

Dugin, Batılı ülkelerin IŞİD ile savaş halinde olduklarını iddia ettiğini, 

ancak gerçekte ise bunların Esad yönetimini sona erdirecek radikal İslamcılara 

güçlü bir destek sunduklarının altını çizerek, söz konusu yöntemin Kaddafi 

yönetimini ortadan kaldırmak amacıyla Libya’da kullanıldığından 
bahsetmektedir. Buradan bakıldığında, Suriye’deki savaş normal bir anti-terör 

operasyonu olarak görülmemelidir. Dugin, gerçek manada çok büyük dolaylı ve 

doğrudan desteğe sahip Selefi dincilerin, mevcut durumda Suriye’nin önemli bir 

bölümünde kontrolü ellerinde bulundurduklarını düşünmektedir. Ancak Dugin, 
Rusya’nın nükleer bir güç olmasından ötürü Suriye İç Savaşı’na aktif olarak 

girmesinin söz konusu durumu kökten değiştirmek suretiyle iç savaşı yerelden 

küresele doğru evirdiğinin altını çizmektedir. Moskova’nın adı geçen 

müdahalesiyle pek çok şeyi riski göze aldığını vurgulayan Dugin, mevzubahis 

durumun artık Esad meselesi olmadığını, Esad’ın düşmanlarının Moskova ile 

savaşma mecburiyeti bulunduğunu da vurgulamaktadır.  

 

Kaynak: http://www.aljazeera.com.tr/haber/rusyanin-operasyonlarina-7-ulkeden-ortak-
bildiri.  
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Dugin’e göre, Moskova sadece fanatik IŞİD ve El-Nusracılarla 

savaşmamakta, aynı esnada Körfez coğrafyasının en zengin petro-dolar 
monarşilerindeki geniş etkisiyle beraber Amerikan egemenliği ve Orta Doğu 

Selefiliğiyle de savaşmaktadır. Burada Dugin’e göre en kritik soru şudur: “Kremlin 
ilk cephenin durumunun ne kadar ciddi olduğunu nasıl idrak etmekte ve 

karşısına son derece güçlü bir ittifakı alarak, çok çetin bir savaş senaryosunda ne 
kadar ileriye gidebilir?”. Çünkü Dugin, ABD ve NATO’nun her halükârda orada 

bulunduğunu vurgulamaktadır. 

Dugin, Moskova’nın neden Suriye’ye askeri yardım yaptığı sorusunu 

sorarak, bunun her şeyden önce jeopolitik bir mücadele olduğunu ve Atlantikçiler 

ve Avrasyacılar arasındaki cephenin Suriye’de kendisini ortaya koyduğunu ifade 
etmektedir. Ayrıca Moskova tarafından Suriye’de terörizmle mücadele için yapılan 

askeri yardım, bir Avrasya jeopolitiği hareketi olarak da kıymetlendirilebilir. Zira 

Suriye, bir tek kutuplu (Washington) ve çok merkezli (Moskova) dünya 

düzeninin temsilcileri arasında harbin merkez noktasında bulunmaktadır. 

Dugin’e göre, mevcut durumda algılamamız gerekenin İslam Devleti’nin 

Moskova’ya karşı doğrudan bir tehdit oluşturmasıdır. Söz konusu örgüt, kargaşayı 

yaymaya ve Suriye’dekine benzer şekilde Washington’a herhangi bir dönemde 

kendi askeri müdahalesi bakımından bir çerçeve kurma doğrultusunda Washington 

politikasının bir çıktısıdır. Dugin, İslam Devleti’nin sadece Irak ve Suriye’de 

bulunmadığını, aynı esnada Orta Asya’da da olduğunu ifade ederek, Bağdat ve 

Şam’daki benzer destekçilere ve ideolojik yapıya sahip terörist grupların Rus 

sınırına yakın yerlerde Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan’da aktif olduklarına 

işaret etmektedir. Söz konusu yapılanmaların Rusya Federasyonu’nun 

içerisindeki Kuzey Kafkasya’da da faal olduklarına değinen Dugin, Vladimir 

Putin’in söz konusu gelişmenin Orta Asya ve Kafkasya coğrafyalarında İslam 

Devleti’nden yararlanmak suretiyle kargaşa içeren şartlar meydana getirmekle 

yakından ilgili olduğunu çok iyi bir biçimde idrak ettiğini vurgulamaktadır. Dugin 

tarafından altı kalın çizgilerle çizilen bir diğer husus ise, Rus askeri 
müdahalesinin arkasındaki mantığın çok açık olmasıdır. Bu noktada Suriye’de 

Washington tarafından yaratılan ve desteklenen terörizmin beli kırılmazsa, bununla 

Rusya Federasyonu sınırları içerisinde mücadele etmek mecburiyetinde olmanın 

çok yakın bir zaman içerisinde gerçekleşebileceğini düşünen Dugin, Suriye’nin 

Moskova’nın dış savunma hattı olduğunu ve bir sonraki hattın ise Avrasya 

Birliği’nde hatta Rusya Federasyonu’nu içerecek biçimde olacağına işaret 

etmektedir.30 

Aleksandr Dugin, Washington liderliğindeki sözde terör karşıtı savaşın 

aksine, Suriye’deki Rus askeri müdahalesinin mutlak biçimde meşruiyete sahip 
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olduğunu belirtmektedir. Söz konusu çerçevede, Rusya, Suriye ile yakın işbirliği 

içerisinde olup, Şam tarafından resmi olarak yardım istenilmektedir. Bir taraftan 

Rus hava kuvvetleri Suriye Ordusu ile birlikte hareket ederken, öte taraftan 

Beyaz Saray liderliğindeki saldırılar Şam’ın isteği ve muhalefetine karşın 

gerçekleştirilmektedir. Dugin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kendi halkının 

yüzde 50’sinden fazlasının oyunu almak suretiyle meşru ve seçilmiş bir Devlet 
Başkanı olduğu ifade ederek, Rusya’nın Suriye’deki varlık amaçlarından birisinin 

Suriye coğrafyasında İslam Devleti’nin yayılmacılığına karşı Şam’daki 
ortaklarıyla birlikte mücadele etmek olduğuna vurgu yapmaktadır. Öte yandan, 

Dugin’e göre, Suriye’nin tamamen çökmesinin hangi sonuçlar doğurabileceğinin 

unutulmaması şarttır. Söz konusu çöküş, otomatik olarak o coğrafyada bulunan 

diğer ülkelerin çökmesine sebebiyet vererek, Libya örneğinde yaşandığı gibi 

Kuzey Afrika’da tamamen karmaşa içerisine yuvarlanacaktır. Bundan ötürü, 

Dugin, Suriye’nin dağılması durumunda bir domino etkisinden veyahut zincirleme 

tepkimeden bahsedilebileceğinin altını çizmektedir. Söz konusu durum, 

milyonlarca sığınmacının daha Avrupa’ya akın akın gelmesiyle sonuçlanacaktır 

ki, tam bir kargaşa içerisinde bırakılmış ülkelerde insanların herhangi bir biçimde 

geleceklerinden söz edilemez. Dugin, mevcut durumda Rusya’nın Avrupa’nın da 

menfaatine olacak bir biçimde söz konusu olasılığa karşı savaşmasından hareketle 

Moskova’nın Avrupa’ya ihtiyacı olduğu kadar Avrupa’nın da Rusya’ya 

gereksiniminin bulunduğuna değinmektedir.  

 

Kaynak: https://www.stratejikortak.com/2017/06/abd-rusya-savasi-suriye.html. 
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Dugin’e göre, Avrupa’nın çöküşü Kremlin açısından çok kötü bir duruma 

işaret edecektir ki, bu ihtimal mevcut durumda Moskova’ya karşı faaliyetlerde 

bulunan çok çeşitli Avrupa hükümetleri tarafından kabul edilmemesine rağmen söz 

konusu ihtimalden karşı taraf için de bahsedilebilir. Söz konusu kapsamda 

Avrupa’nın karmaşa içerisinde bulunması, Rusya’nın batı ve güney sınırlarında 

güvenlik riskleri yaşamasıyla eşdeğerdir. Dugin, bu noktada Rusya’nın menfaatini 

Avrupa’nın muhafazası biçiminde tanımlayarak günümüzde Avrupa’nın kargaşa 

yaşamasını engellemem biricik yolu olarak Rusya’nın Avrupa kıtası için bir kalkan 

rolü üstlendiğini savunmaktadır.31 Dugin tarafından bu konuda vurgulanan son 

husus ise, Rusya’nın Suriye’de birkaç seviyede savaş içerisinde olmasıdır. Adı 

geçen düzlemde düşünüldüğünde, Kremlin’in Beyaz Saray’ın küresel ve 

hegemonik ihtiraslarına karşı proaktif biçimde mücadele ettiğinin, Rusya’ya 

yaklaşmadan evvel düşmanla mücadele etmek suretiyle ülkenin milli ve Avrasyalı 

güvenlik menfaatlerini müdafaa ettiğinin ve son olarak da Avrupa’nın zaaf 

göstermesinin Rusya’ya vereceği zarardan ötürü Avrupa’nın düşüşe geçmesinden 

önce onu savundukları Dugin tarafından ifade edilmektedir.  

Rusya dördüncü olarak, Suriye Ordusu envanterindeki kimyasal silahların 

imhasına ABD ile birlikte liderlik etmiştir. Rusya, Esad rejiminin kimyasal silah 
sözleşmesini imzalanmasına razı ederken, diğer yandan ABD ve Koalisyon’un 

Suriye’ye askeri kuvvet kullanma gerekçesini de zayıflatmaya çalışmıştır.32 BM 
Gözlem Komisyonları’nın kimyasal silah raporlarının mevcudiyetine rağmen, 

Obama Yönetimi’nin “Kırmızı Çizgi” olarak tanımladığı, Suriye’de Esad güçlerine 

karşı askeri güç kullanma seçeneği, Moskova’nın BM Güvenlik Konseyi’nde veto 

hakkı ile işlevsiz hale getirilmiştir.33 Rusya, diplomatik; Çin’in de desteğini alarak, 

“Çok Kutupluluk” hipotezini sahada hayata geçirmiştir. Rus Ordusu, Suriye 

muhalefet güçleri içinde, bazı terörist grupların kimyasal silah kullanmalarını 

mukabil delil olarak sahaya yansıtarak, ABD’nin tezlerini ciddi ölçüde 

zayıflatmıştır.  

Rusya, beşinci kazanım boyutu olarak yukarıda belirtilen Suriye politikası 
bağlamında, BM’nin Cenevre Barış Müzakeresinde ülkenin siyasal normalleşme 
sürecinde, diplomatik pazarlıkta Suriye’ye yoğun destek sağlamıştır. Muhalifler ile 
sürdürülen pazarlıklarda Cenevre’de Şam Rejiminin siyasi, hukuki, diplomatik 
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pazarlık gücünü takviye etmiştir. Ancak, Suriye’de ABD’nin Kürt politikasını 
zayıflatmak için, Kürt gruplar ile çok yakın diplomatik ilişkiler kurmuştur. 
Suriye’de siyasal çözüm, seçimler, anayasanın hazırlanması, normalleşme 
süreçlerinde PYD gruplarının yer alması yolunda pazarlıklarını Cenevre ve Astana 
süreçlerine yansıtırken, Esad rejimi ile de arabuluculuk misyonunu sürdürmüştür.  

Suriye’de altıncı önemli gelişme olarak, Rus siyasal-askeri eliti, ABD’nin 
İran’a karşı ekonomik yaptırımları, CENTCOM ile Kuzey Doğu Suriye’de ve 
Türkiye sınırında PKK-PYD terör örgütlerine aşırı silah desteğini manivela 
kullanarak, Astana sürecinde “Çatışmazlık Alanları” formülü için harekete 
geçmiştir. Rusya, bu suretle, ABD ve Koalisyon güçleri ile Suudi Arabistan ve 
Körfez ülkelerinin hatalarından istifade ederek, terör gruplarının 

silahsızlandırılması, Esad’ın ülke yönetiminde başat güç olmasının zemini 
sağlamıştır. Astana sürecinin, bu bakımdan Cenevre’deki tıkanıklığın aşılmasında 
bölge ülkeleri Türkiye-İran-Irak’ın desteğinin sağlanması, Rusya’yı “Oyun 
Kurucu” pozisyona yükselirken Libya’nın aksi ve mevcut Esad rejiminin 
devrilmesini önleyici fren mekanizmasının Moskova’nın kontrolüne geçmesi 
sağlanmıştır. Bu noktada, “Soçi Mutabakatı”, Tahran’ın itirazlarına rağmen 

İdlib’de muhaliflere karşı askeri saldırıları ve Türkiye sınırına ve Avrupa 
ülkelerine yeni bir kitlesel göçü ve sivillerin öldürülmesini geçici süre ile dahi 
olsa önlemiştir. Bu hamle, Soçi sonrasında, İstanbul Konferansı’na, Almanya, 
Türkiye, Fransa, Türkiye’nin siyasal ve barışçı çözüm arayışlarında, ABD’ne karşı 
bir diğer etkinlik unsuru teşkil etmiştir. Nitekim bu toplantının ertesinde kamuoyu 
ile paylaşılan ortak bildiride aşağıdaki ifadeler kullanılmıştır: 

“Liderler, süregiden ihtilafa askerî çözüm getirilemeyeceğine ve ihtilafın 
yalnızca BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olarak müzakere 
edilmiş bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine dair güçlü inançlarının 
altını çizmişler ve bu çerçevede, Suriye ihtilafına muteber ve sürdürülebilir 

çözüm bulunmasına katkı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası girişimler 
arasında eşgüdümün artırılmasının önemini vurgulamışlardır. BM Güvenlik 
Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ, Nusra Cephesi ile El Kaide 
veya DEAŞ’la bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler, oluşumlar ve 
diğer terörist grupların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla terörle 
mücadelede liderler kararlılığa sahiptirler. Suriye’nin egemenliği ve toprak 
bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan 

ayrılıkçı gündemler reddedilmektedir. Türkiye ve Rusya tarafından 17 Eylül 2018 
tarihinde Soçi’de imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun 
İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıra’nın memnuniyetle karşılanmaktadır. Ağır 
silahların ve radikal grupların muhtıra uyarınca tesis edilen silahtan arındırılmış 
bölgeden çekilmesinde sağlanan ilerlemenin takdir edilmektedir. Teröre karşı 
mücadeleye devam etme gerekliliği konusunda mutabıkız. Muhtırada öngörülen 
etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların muhtıra 
hükümlerine riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkes öneminin altını 
çiziyoruz. Suriye’de herhangi bir tarafça kimyasal silah kullanılmasına azami 
surette karşıyız ve, tüm taraflara Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, 
Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile 
İlgili Sözleşme’ye tam riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. BM’nin 
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kolaylaştırıcılığında ve Suriyelilerin öncülük ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı 
bir siyasi sürece desteğimizi ifade ediyoruz ve Suriyeli taraflara bu sürece aktif 
katılım sağlama çağrısında bulunuyoruz. BM gözetiminde, en yüksek uluslararası 
şeffaflık ile hesap verilebilirlik standartlarına uygun olarak, diaspora mensupları 
da dâhil seçime katılma hakkına sahip tüm Suriyelilerin katılımıyla düzenlenecek 
serbest ve adil seçimlerin zeminini oluşturmak üzere Suriye’de anayasal reformu 
gerçekleştirecek Anayasa Komitesi’nin Cenevre’de kurulması ve erken bir 

zamanda, şartları gözeterek, bu yıl sonu itibariyle toplanması çağrısında 
bulunuyoruz. Siyasi sürecin sürdürülmesine ve ateşkesin kalıcı olmasına katkı 
sağlanmasını teminen güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının önemini 
vurguluyor ve ilgili Çalışma Grubu tarafından BM ile Uluslararası Kızılhaç 
Komitesi (ICRC) uzmanlarının katılımıyla çalışmalar yürütülen, zorla 
alıkonulanlar, kaçırılanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi ve kayıp 
şahısların tespiti konularına desteğimizi beyan ediyoruz. Mültecilerin Suriye’ye 
güvenli ve gönüllü şekilde, uluslararası hukuka uygun koşullarda geri 
dönmelerine bağlıyız.. Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin 

Suriye'de ikamet ettikleri asıl yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşleri 
için gerekli şartların tüm ülke genelinde oluşturulması ihtiyacına işaret etmişler, 
geri dönenlerin silahlı çatışma, siyasi baskı veya keyfi tutuklamalardan korunması 
ve su, elektrik, sağlık ve sosyal hizmetler dâhil olmak üzere insani altyapı 
gereksiniminin altını çizmişler ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK) ile diğer uluslararası uzmanlık kuruluşları da dâhil olmak 
üzere ilgili tüm taraflar arasındaki eşgüdüm ihtiyacını vurgulamışlardır”.34 

Yedinci olarak Rusya, Suriye Vekâlet Savaşlarında, en modern silah 
sistemlerini harekât alanına sokarak yeni taktikler geliştirerek, “Büyük Güç” 
imajını yeniden imar etmiştir. Rusya, bu noktada silah pazarını genişleterek, 
Türkiye35’den, Suudi Arabistan36’a, Kuzey Afrika Ülkeleri, Mısır37’dan 

                                                           
34  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, “Dörtlü Zirve Ortak Bildirisi: “BM’nin 

kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin öncülüğünde yürütülecek kapsayıcı bir siyasi süreç 

desteklenecektir”, 27 Ekim 2018, Erişim Adresi: 

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/99421/dortlu-zirve-ortak-bildirisi-bm-nin-
kolaylastiriciliginda-suriyelilerin-onculugunde-yurutulecek-kapsayici-bir-siyasi-surec-
desteklenecektir-, (Erişim Tarihi: 14 Kasım 2018). 

35  Amanda Macias, “Turkey begins constructing site for Russian missile system — despite 
US warnings”, CNBC: Defense, 6 Eylül 2018, Erişim Adresi: 

https://www.cnbc.com/2018/09/06/turkey-begins-constructing-site-for-russian-missile-
system.html, (Erişim Tarihi: 14 Kasım 2018). 

36  Christopher Woody, “The Saudis still haven't locked in the massive arms deals Trump 

touted, and they're still talking to Russia about its advanced S-400 air defense system”, 

Business Insider, 8 Ekim 2018, Erişim Adresi: https://www.businessinsider.com/saudi-
arabia-hasnt-signed-us-arms-deals-talking-to-russia-about-s-400-2018-10, (Erişim 
Tarihi: 14 Kasım 2018). 

37  “Syria, Iraq, Egypt and Sudan Potential Contenders for S-400 Purchase – Official”, 

Sputnik International. World, 23 Ocak 2018, Erişim Adresi: 

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/99421/dortlu-zirve-ortak-bildirisi-bm-nin-kolaylastiriciliginda-suriyelilerin-onculugunde-yurutulecek-kapsayici-bir-siyasi-surec-desteklenecektir-
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/99421/dortlu-zirve-ortak-bildirisi-bm-nin-kolaylastiriciliginda-suriyelilerin-onculugunde-yurutulecek-kapsayici-bir-siyasi-surec-desteklenecektir-
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/99421/dortlu-zirve-ortak-bildirisi-bm-nin-kolaylastiriciliginda-suriyelilerin-onculugunde-yurutulecek-kapsayici-bir-siyasi-surec-desteklenecektir-
https://www.cnbc.com/2018/09/06/turkey-begins-constructing-site-for-russian-missile-system.html
https://www.cnbc.com/2018/09/06/turkey-begins-constructing-site-for-russian-missile-system.html
https://www.businessinsider.com/saudi-arabia-hasnt-signed-us-arms-deals-talking-to-russia-about-s-400-2018-10
https://www.businessinsider.com/saudi-arabia-hasnt-signed-us-arms-deals-talking-to-russia-about-s-400-2018-10
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Hindistan38’a S-400 füzeleri satarak ABD silah pazarına karşı önemli avantajlar 
elde etmiştir. Sekizinci olarak Rusya, İsrail ve ABD ile doğrudan bir silahlı 
mücadeleden kaçınmıştır. ABD Ordusu’nun Deyr-el Zor bölgesinde Suriye tankları 
ve uçaklarını vurmasına, bölgedeki Rus askeri güçlerine karşı gerçekleşen askeri 
saldırıya rağmen, silahlı mukabele seçeneğine başvurulmamıştır. ABD’nin 
Suriye’de Trump’ın Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı gerekçesi ile 
gerçekleştirdiği iki füze saldırısına, Rusya askeri müdahalede bulunmamıştır. 
Ancak, Rus hava savunma füze bataryaları Suriye Ordusuna destek vermiştir. 
Ancak, Putin, ABD ile uzlaşı yollarını ararken İsrail’i aracı kullanmıştır. Putin-
Netanyahu diyalogu, Rus-İsrail uçaklarının angajman kuralları anlaşmasını 
imzalanarak, “Dost Ateşi” tehdidine ara çözüm bulunmuştur. Rus hava savunma 
füzeleri, İsrail uçaklarının Suriye’de İran ve Esad rejimi hedeflerine karşı hava 

saldırılarında izleme modunda kalmıştır. Bununla birlikte, İlyushin-20 uçağının, 
İsrail F-16 savaş uçaklarının Suriye hedeflerine gece saldırısı esnasında elektronik 
harp karıştırması neticesinde Suriye uçaksavar füzelerince düşürülmesi kritik bir 
gerginliği tetikleyen istisnai durum olmuştur. Putin, bu noktada Başkan Trump ile 
gerçekleştirdiği Helsinki Zirvesi’nde, İsrail’in Golan tepelerinde silahtan 
dondurulmuş tampon bölgesinde kurulması suretiyle Netanyahu’nun elini 
güçlendirmiştir. Suriye askerleri, İsrail sınırından geri çekilirken, Rus askerleri 
sınırda devriye ve koruma/kontrol görevi üstlenmiştir. Rusya, ayrıca Netanyahu 
hükümetinin baskısı ile İsrail sınırındaki Hizbullah güçlerinin de geri çekilmesini 
sağlamıştır. Rusya; Suriye’de son gelişmeler üzerine, Eylül 2018’de Akdeniz’de 
icra ettiği Rus Hava Uzay Kuvvetleri ve Donanması’nın ortak tatbikatına 26 savaş 
gemisi, 2 denizaltı ve 34 hava aracı katılmıştır.39 Bu kritik hamle, ABD’nin aktif 
hale getirdiği İkinci Filo’nun Atlantik Filosu sorumluluğun İskandinavya, Arktik 
Okyanusu ve Rusya Kuzey Donanması Denizaltı Komutanlığı karargâhına yakın 
sulara kadar genişletildiğinin açıklanması meydan okumanın ilk aşaması olarak 
algılanabilir mi? 40  

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'de Rus Il-20 
uçağına isabet eden S-200 hava savunma füzesinin İsrail uçağını hedef aldığını 

                                                                                                                                      
https://sputniknews.com/world/201801231060996070-syria-iraq-egypt-suden-s400/, 
(Erişim Tarihi: 14 Kasım 2018). 

38  Mark Episkopos, “Russia's Sale of the S-400 to India: Part of a Bigger Defense 
Partnership? And how will America respond?”, The National Interest, 11 Kasım 2018, 

Erişim Adresi: https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-sale-s-400-india-part-
bigger-defense-partnership-35732, (Erişim Tarihi: 14 Kasım 2018). 

39  Rusya Askeri Deniz Filosu Komutanı Vladimir Korolev yaptığı açıklamada Akdeniz’de 

devam eden tatbikatın icra edileceği bölgelerin gemiler ve uçuşlar için tehlikeli ilan 

edildiğini, tatbikat sırasında Tu-160 stratejik füze taşıyıcıları, Tu-142, İl-38, Su-33 ve 
Su-30sm uçakları uçuşlar gerçekleştireceğini belirtmiştir.  

40  Gökhan Karataş, “Doğu Akdeniz’de Tehlikeli Satranç’’, Milliyet, 6 Eylül 2018, 
http://www.milliyet.com.tr/dogu-akdeniz-de-tehlikeli-satranc-gundem-2737212/.  

http://www.milliyet.com.tr/iskandinavya/
https://sputniknews.com/world/201801231060996070-syria-iraq-egypt-suden-s400/
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-sale-s-400-india-part-bigger-defense-partnership-35732
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-sale-s-400-india-part-bigger-defense-partnership-35732
http://www.milliyet.com.tr/dogu-akdeniz-de-tehlikeli-satranc-gundem-2737212/


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

33 

belirtmiştir.41 Rusya, eşzamanlı olarak, 11-15 Eylül tarihleri arasında Rusya’nın 

Trans Baykal bölgesinde 300 bin Rus askeri personel, 1000 savaş uçağı ile 36 bin 

tank ve zırhlı taşıyıcının katıldığı VOSTOK-2018 (DOĞU-2018) Askeri 
Tatbikatı’nı icra etmiştir. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD 

ordusunun 2018 sonunda ülkeden çekileceğine yönelik plandan vazgeçildiğini, 

ABD güçlerinin ‘İran Suriye’yi terk edene’ kadar ülkede kalmasının planlandığını 

ifade etmiştir.42 Peki, ABD’nin Suriye’deki İran ve Rus askeri etkisinin azaltılası 

yolundaki baskıları, Pentagon’un İran ve muhtemelen Rus ordusuyla karşı 

karşıya getirebilecek kırılmalar neden olabilir mi? ABD’nin, Suriye’de DEAŞ 

terör örgütü ile mücadele gerekçesi altında Fırat’ın Doğusunda YPG-PKK’ya ağır 

silah, teçhizat, hatta sağlık desteği vererek Irak modelini farklı bir senaryo ile de 

facto bir terör devleti kurmayı planlamaları, Ege ve Akdeniz’de eksenine 

yansıyarak, Yunanistan’daki hareketliliği giderek artmaktadır.43 ABD Ordusu, 
Yunanistan ile Girit, Kerpe, Çanakkale Boğazı'na yakın Dedeağaç bölgesinde, 

                                                           
41  Sözcü, uçak eylemi hakkında “Suriye füzesine karşı Rus Il-20'yi kalkan olarak 

kullanan İsrail F-16'sı, Rus uçağı düştükten sonra Suriye kıyısının Batısında kalmaya 

devam ediyor. Saat 22.02.45'i gösteriyor. Diğer 3 İsrail uçağı, Lazkiye'nin Batısındaki 

hava sahasında bulunuyor” değerlendirmesinde bulunmuştur ‘’IL-20’yi Düşüren Füze, 

İsrail Uçağını Hedef Almıştı’’, Sputnik, 24 Eylül 2018, 

https://tr.sputniknews.com/rusya/201809241035352136-rusya-israil-il-20-suriye-s-200/.  
42  ‘‘ABD, Suriye’de Uzun Kalacak’’, Hürriyet, 7 Eylül 2018, 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/abd-suriyede-uzun-kalacak-40949893. 
43  ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın başkanlık ettiği bir Amerikan heyetinin 

Dedeağaç’ı ziyaretleri de bu üslenmelerin, Rus gemilerinin geçişini kontrol etme amaçlı 

olarak stratejik konumuyla Çanakkale Boğazı’na hâkim olan Dedeağaç’ı da kapsadığı 

değerlendirmeleri gündeme geldi. Amerika’nın talep ettiği üslenmelerin aynı anda liman 

ve havaalanına sahip olan konumları hedef aldığı da belirtildi. Yunanistan basını, 

“Atina-Washington arasındaki ilişkiler, 50 yıldan beri ulaşmadığı bir noktada” ‘’ ABD 
Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in, 

Amerika’nın “frontier state-sınır devletleri”ne Yunanistan ve GKRY’yi de eklemeyi 

planladığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında.. ABD Enerji Bakan Yardımcısı 

Mark Menezes’in Yunanistan’ı ziyareti, bu kapsamda son dönemde yakından takip 

edilen önemli temaslar arasında. Menezes, Yunanistan’ın Avrupa kıtasıyla enerji, 

ekonomi ve güvenlikte çok daha güçlü bağlarının olmasını desteklediklerini 

vurgularken, bu ziyaretin EXXON mobil ve diğer Avrupa enerji şirketlerinin sondaj için 

Doğu Akdeniz’e gelmeleri öncesinde gerçekleşmesi de dikkat çekiyor. Selanik 

Uluslararası Fuarı çerçevesinde Yunanistan, İsrail, Sırbistan, Bulgaristan Enerji 

Bakanlarını ve ABD Enerji Bakan Yardımcısı’nın gerçekleştirdiği görüşmenin odak 

noktasında da Doğu Akdeniz yer almıştı. Bu görüşme trafiğinin ilerleyen yıllarda 

GKRY ve bazı diğer ülkelerin de katılımıyla devam edeceği Yunanistan’ın beklentileri 

arasında.’’ ABD'nin Akdeniz ve Yunanistan'daki Hareketliliği Arttı’’, Star, 28 Eylül 

2018, https://www.star.com.tr/guncel/abdnin-akdeniz-ve-yunanistandaki-hareketliligi-
artti-haber-1389808/, Bu Neyin Hazırlığı’’, Yeni Şafak, 28 Eylül 2018, 
https://www.yenisafak.com/gundem/bu-neyin-hazirligi-3398491. 

https://tr.sputniknews.com/rusya/201809241035352136-rusya-israil-il-20-suriye-s-200/
https://www.star.com.tr/guncel/abdnin-akdeniz-ve-yunanistandaki-hareketliligi-artti-haber-1389808/
https://www.star.com.tr/guncel/abdnin-akdeniz-ve-yunanistandaki-hareketliligi-artti-haber-1389808/
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Kıbrıs Rum yönetimine ise Ada’da askeri üs açılmasını planladığı 

gözlemlenmektedir. Rusya’nın Doğu Akdeniz’de tarihinde ilk kez tatbikat 

başlatmasının ardından ABD’de de Suriye’nin güneyinde askeri manevralar 

başlattığını duyurmuştur. Doğu Akdeniz’de Rus tatbikatı devam ederken Amerikan 

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile DEAŞ karşıtı koalisyona 

bağlı askerlerin, Suriye’nin güneyindeki El Tanf bölgesinde askeri tatbikata 

başladığını duyurmuştur.44 Suriye’nin kuzeyinde İsrail güdümünde Akdeniz’e de 

çıkışı olan bir PKK devleti kurulmaya çalışılması ise Ankara’yı yeni jeopolitik 

hamleler yapmaya itmiştir. Rusya-Türkiye-İran iş birliği, Suriye probleminin 

çözümünde önemli ilerleyiş sağlamış, ABD’nin bölgenin köklü halkları aleyhinde 

yeni hamleler gerçekleştirme potansiyeli ve Türkiye’ye rağmen “proje terör 

devletini” tamamlama planı büyük ölçüde sekteye uğratılmıştır.  

SONUÇ VE OLASI GELİŞMELER  

Rusya bir Akdeniz gücüdür. Önümüzdeki dönemde hem bölgedeki 

hidrokarbon rezervleri hem de Avrupa-Uzak Doğu ticaret yolları konusunda 

Rusya’nın daha da etkin olmak yolundaki hamlelerini sürdürebilir. Suriye krizi bu 

durumun açık örneğidir. Görüldüğü üzere, Rusya’nın bölgedeki tüm aktörler ile 

farklı diplomatik-askeri yöntemler takip ederek; sonuçla “Oyun Kurucu” 

misyonunu sürdürmeye özen gösterdiği söylenebilir. Rusya, bu kısa çalışmada 

özetlendiği üzere, Suriye iç savaşını kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yeniden 
formüle ederken, çok stratejik askeri, ekonomik, siyasal kazanımlar elde etmiştir. 

Suriye’deki vekâlet savaşları yeni belirsizliklere doğru sürüklenirken, farklı 

çatışmaları genişletebilir.  
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ORTADOĞU’DA SORUNLARIN KAYNAĞI OLARAK 

“MEŞRUİYET KRİZİ” 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN* 

Özet: 

Ortadoğu’da genellikle sorunların kaynağı olarak etnik, mezhebi ve dini 

çatışmalar, yabancı güçlerin müdahaleleri/politikaları ve bölgede var olan devasa 

enerji kaynakları ve bu çerçevede gelişen olaylar anlatılır. Elbette, Ortadoğu’da 

uzun süredir yaşanan önemli sorunlarda mezkur konuların etkileri olmaktadır. 

Fakat bunların yanında Ortadoğu’da var olan “meşruiyet krizi”nin de bölgede 

yaşanan sorunların ana sebeplerinin başında geldiği göz ardı edilmemelidir. 

Ortadoğu’da var olan yönetimlerin meşruiyetlerinin zayıf veya olmaması 

yöneticileri halktan iyice uzaklaştırmakta ve buna paralel olarak dış bir güce 

bağımlı hale getirmektedirler. Tebliğde “meşruiyet krizi” çerçevesinde 

Ortadoğu’da süregelen iç ve dış sorunlar anlatılacaktır. Bu bağlamda, Ortadoğu’da 

yönetici tipinin nasıl olduğu, devletin iç yapılanmasının nasıl şekillendiği ve dış 

politika davranışları ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, Meşruiyet Krizi, Mezhep Çatışmaları, Dini 

Çatışmalar, Devlet Yapılanması. 
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DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNUN BÖLGESEL ETKİLERİ 

Prof. Dr. Kamer KASIM 

ÖZET 

Dağlık Karabağ Soğuk Savaş döneminde başlayan, Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasından sonra ise bölgesel ve uluslararası yansımalarıyla devam eden 

uluslararası alandaki en önemli kriz noktalarındandır. Azerbaycan topraklarının 

yaklaşık % 20’sinin halen işgal altında kalmasına neden olan sorun, 1994’teki 

ateşkesten sonra dondurulmuş çatışma olarak tanımlanabilecek süreçte devam 

etmektedir. AGİT Minsk Grubu önderliğinde süren müzakereler sonuç vermemiş 

ve işgalin sürmesi Azerbaycan’da Minsk Grubuna yönelik hayal kırıklığına yol 

açmıştır. Ermenistan’ın ihlallerinden kaynaklanan ateşkes hattındaki gerilimin 

çatışmaya döndüğü durumlar da olmaktadır. Bunların en çok dikkat çekeni Nisan 

2016’da olmuştur ve Azerbaycan stratejik önemdeki üç tepeyi geri almıştır. 

Kafkasya’daki dondurulmuş sorunlardan olan Dağlık Karabağ sadece Azerbaycan 

ve Ermenistan’ın dış politikalarını değil, diğer bölge ülkeleri ve hatta bölge dışı 

güçlerin politikalarını da etkilemektedir. Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan 
üzerinde etkisini devam ettirmesine yardım eden sorun, Türkiye’nin Ermenistan ve 

Azerbaycan’la ilişkilerini doğrudan etkilemiştir. Enerji projelerinden Kafkasya 

güvenlik politikalarına kadar geniş bir yelpazede bölgeyi etkileyen Dağlık Karabağ 

sorunu ayrıca her an sıcak çatışmaya dönüşme potansiyeli nedeniyle bölgesel ve 

küresel bir güvenlik problemidir. Azerbaycan’ın enerji kaynaklarından elde ettiği 

gelirle gelişen ekonomisi ve artan askeri kapasitesi işgal altında olan topraklarını 

geri almak için askeri seçeneğe başvurma olasılığını artırmaktadır. 

Bu çalışmada Dağlık Karabağ sorununun bölgesel etkileri özelikle de bölge 

ülkelerinin ilişkilerine yansımaları analiz edilecektir. Bölge ülkelerinin güvenlik 

politikaları ile enerji ve ulaşım projelerine sorunun etkisi incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Kafkasya. 
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REGIONAL IMPLICATIONS OF THE NAGORNO-KARABAKH 
CONFLICT 

ABSTRACT:  

The Nagorno-Karabakh problem started in the Cold War era and continued 
with regional and international impacts after the disintegration of the Soviet Union. 
It became one of the important crisis point in international arena. About 20 % of 
territories of Azerbaijan became under occupation during the Nagorno-Karabakh 
conflict and the problem has been continued as so called Frozen Conflict since the 
ceasefire in 1994. The negotiations under the auspices of OSCE Minsk Group did 
not produce result and this caused disappointment of Azerbaijan. Due to the 
Armenian violation of ceasefire, time to time conflicts have been seen in the 
ceasefire line. Azerbaijan took the three strategic hills back in one of these 
conflicts happened in April 2016. As one of the so called frozen conflicts in the 
Caucasus, the Nagorno-Karabakh conflict impacted not only the foreign policies of 
Azerbaijan and Armenia but also other regional states and even great powers 
policies outside the region. The Nagorno-Karabakh problem helped Russia to 
continue its influence on Armenia and Azerbaijan and it affected Turkey’s 

relations with Armenia and Azerbaijan. The Nagorno-Karabakh problem impacted 
on the energy projects and security policies of the Caucasus states, has potential 
turn into the hot conflict. It is a regional and global security problem. Azerbaijan’s 

growing economy with its energy resources and increasing military capacity raised 
discussion about Azerbaijan’s use of military means to get its territories under 

occupation back. 

In this article, the regional impact on the Nagorno-Karabakh problem will 
be analyze with particular focus on its impact on the relations among regional 
states. Its effects on regional states’ security policies and energy and transportation 

projects will also be discussed. 

Key Words: Karabakh, Azerbaijan, Armenia, Turkey, Caucasus 

 

GİRİŞ 

Soğuk Savaş döneminde başlayıp sonrasında devam eden en yıkıcı bölgesel 

sorunlardan olan Dağlık Karabağ, Azerbaycan ve Ermenistan’ın bağımsızlık 

sonrası bu ülkelerin diğer ülkelerle ilişkilerini doğrudan etkilediği gibi, bölgesel 

güçler ve hatta bölge dışı güçlerin Kafkasya politikalarını da etkilemiştir. Sovyetler 

Birliği döneminde Ermenilerin Dağlık Karabağ’ın Ermenistan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti’ne bağlanması talebi ve Azerbaycan Türklerine saldırılarıyla başlayan 

çatışmalarda Türklerin Dağlık Karabağ’dan ve onu çevreleyen topraklardan 
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katliamlarla sürülmesi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Soğuk Savaş 

dönemi sonrası dünyanın en büyük bölgesel krizlerinden birini doğurdu. 

Azerbaycan vatandaşları ülke içinde milyonla ifade edilen sayılarda yer 
değiştirmek zorunda kalırken, Azerbaycan topraklarının % 20’si de işgal edildi. 

Enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Azerbaycan’ın bu kaynakları 

değerlendirmesi çatışmalardan dolayı gecikti. Ermenistan’ın ise Dağlık Karabağ 

sorunundan dolayı Türkiye ile olan kara sınırı kapanırken, başta enerji projeleri 

olmak üzere önemli projelerden dışlandı. Ermenistan, Rusya’ya hemen her alanda 

bağımlı bir ülke olurken, bu durum diaspora tarafından da eleştirildi. Dağlık 

Karabağ sorunu Rusya’nın Kafkasya’da askeri varlığını korumasını ve Yakın 

Çevre politikasını Kafkasya’da uygulamasını kolaylaştırdı. Ancak sıcak çatışmanın 

sürdüğü dönemlerde Türkiye ile ilişkilerde gerginlik unsuru da oldu. Türkiye 

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü savunup bu ülke ile Tek Millet İki Devlet 

söyleminde ifadesini bulan özel bir stratejik ortaklık ilişkisi kurarken, 

Ermenistan’la normal diplomatik ilişkiler kurulamadı. İran Ermenistan’ın Türkiye 

ve Azerbaycan sınırlarının kapalı olduğu bir ortamda Ermenistan için önemli bir 
sınır ülkesi oldu. Dağlık Karabağ sorunu Gürcistan’ın enerji politikalarında rolünü 

ön plana çıkardı. Gürcistan Azerbaycan enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara 

ulaştırılmasında transit ülke olarak Azerbaycan ve Türkiye ile yakın ilişkiler kurdu. 

Rusya ile Ermenistan stratejik ortaklık ilişkisi kurarken, enerji projelerinde doğu-
batı hattını savunan ABD ise bu politikanın gereği olan Azerbaycan’ın toprak 

bütünlüğünü destekleyemedi. Bunda Ermeni lobisinin Kongredeki etkisi bir 

faktördü. 

Dağlık Karabağ sorununda ateşkes sonrasında AGİT Minsk grubu 

bünyesinde süren müzakereler ise sonuç vermemiş ve sorun “ dondurulmuş 

çatışma” olarak adlandırılan şekilde devam etmiştir. Ancak özellikle Ermenistan 

tarafından yapılan ateşkes ihlalleriyle sıcak çatışma potansiyeli de gösteren sorun 

Kafkasya’da gerek Azerbaycan ve Ermenistan’ın gerekse diğer bölge ülkelerinin 

ilişkilerini etkilemektedir. Bu makalede sorunun bölgesel etkileri özellikle bölge 

ülkelerinin stratejilerine yansımaları analiz edilecektir.  

BÖLGESEL BİR SORUN OLARAK DAĞLIK KARABAĞ 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte uluslararası etkileri de olan 

bölgesel bir soruna dönüşen Dağlık Karabağ, sıcak çatışmanın sürdüğü ateşkes 

öncesi dönemde bölgesel güçleri de karşı karşıya getirdi. Bunun örneklerinden 
birisi 1992’de Ermeni kuvvetlerin Nahçıvan’a saldırısı sırasında yaşandı. 

Türkiye’nin Nahçıvan’ın işgalini önlemek için müdahale edeceğini açıklaması 

karşısında Rus Bağımsız Devletler Komutanı Maraşel Shaposhnikov Türkiye 
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müdahale ederse Üçüncü Dünya Savaşı çıkar açıklamasında bulundu.45 Türkiye ile 

Rusya, Soğuk Savaş dönemi sonrasında Dağlık Karabağ sorunundan dolayı karşı 

karşıya geldi. Ermeni kuvvetlerin Nahçıvan’a saldırıyı durdurması olası bir 

çatışmayı önledi. Rusya’nın Ermeni kuvvetlere desteği ise özellikle Hocalı katliamı 

sırasında belirgin olarak görüldü. Ermenilerin 25-26 Şubat 1992’de Hocalı ’da 

resmi rakamlarla 613 sivili katletmeleri Azerbaycan tarafından soykırım olarak 

adlandırılmakta ve Azerbaycan bu konuda uluslararası alanda faaliyette 

bulunmaktadır. Hocalı’da Rus 366. Alayının Ermenilere desteği firar eden 

askerlerin anlattıklarıyla ortaya çıkmıştır. Özellikle Thomas Goltz’un 366. Alaydan 

kaçan iki Türkmen askerle yaptığı görüşmede askerlerden Agamuhammed Mutif, 

Hocalı’ya saldırıya katılan araçlar arasında 366. Alaya ait olanları gördüğünü 

söylemesi dikkat çekicidir.46 Rusya ise konuya ilişkin olarak alayda yer alan 

askerlerin bazılarının gönüllü ya da paralı olarak herhangi bir tarafta savaşmış 

olabileceğini belirtmiştir. Dağlık Karabağ’da ateşkes öncesi dönemde önemli bir 
gelişme de 1993’de Ermenilerin Kelbecer’i işgali sonrası Türkiye’nin Ermenistan 

ile olan kara sınırını kapatmasıdır.47  

Çatışmaların İran sınırına dayanması da İran’ı mülteci probleminden dolayı 

endişelendirmiştir. İran’ın bir kaygısı ise Ermeni işgali ve Azerbaycan Türklerine 

yönelik katliamların İran’da Azerbaycan Türkleri arasında milliyetçiliğin 

yükselişine yol açması olmuştur. İran, Ermenistan’a yönelik herhangi bir yaptırım 

uygulamadığı gibi sınırı açık tutması nedeniyle Ermenistan için hayati önemde bir 
komşu ülke olmuştur.  

Rusya’nın çatışmaların başından itibaren Ermenilere yakın tutumu Rusya-
Ermenistan arasında stratejik ortaklığa varan ilişkilerin yanında Azerbaycan’ın 

Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üyeliği onaylamaması ve topraklarında 

Rus üslerini istememesiyle de ilgilidir. Azerbaycan Haydar Aliyev’le birlikte 

BDT’ye üyeliği onaylamış ancak topraklarında Rus askerlerinin konuşlanmasını 

ise istememiştir. Rusya’nın girişimiyle Mayıs 1994’te sağlanan ateşkes sonrasında 

                                                           
45  Dmitri Trenin, “Turkey and Russia”, http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/49123, 17 

Ağustos 2012,(Erişim Tarihi: 22 Eylül 2018). Bakınız, Kamer Kasım, “The Nagorno-
Karabakh Conflict From Its Inception To The Peace Process”, Armenian Studies, No 2, 
Haziran-Temmuz-Ağustos, 2001, s. 170-185. 

46  Ömer Göksel İşyar, Sovyet-Rus Dış Politikaları ve Karabağ Sorunu, İstanbul: Alfa 

Yayınları, 2004, s. 412-417. Thomas Goltz’un ifadeleri ile ilgili kısımlar için ayrıca 

bakınız, Thomas Goltz, “Letter from Eurasia: The Hidden Russian Hand”, Foreign 
Policy, No. 92, Sonbahar, 1993, s. 96-116. 
http://www.elibrary.az/docs/enkhojali/gl3.pdf, Azerbaycan Başkanlık Kütüphanesi 
internet sayfası. 

47  Charles Van Der Leeuw, “Newly Independent Azerbaijan: Ever-Present Gunsmoke and 
the Kremlin’s Long Arm”, Antero Leitzinger (Der.), Caucasus and an Unholy Alliance, 
Vantaa: Leitzenger Books, 1997, s. 47-65.  

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/49123
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çözüm amaçlı görüşmeler AGİT Minsk Grubu bünyesinde devam etmiştir. Bu 

anlamda AGİT 1996 Lizbon Zirvesi’nde Dağlık Karabağ ve onu çevreleyen 

Azerbaycan topraklarından Ermeni kuvvetlerin çekilmesi ve tüm yerinden 

edilenlerin geri dönüşünün sağlanmasının talep edilmesi önemli bir adımdı.48 
Aslında Dağlık Karabağ sorununda ateşkesten önce alınan BM kararlarında da 

açıkça Azerbaycan topraklarının işgalinin sonlandırılması istenmişti. BM 

çerçevesinde alınan en önemli kararlardan birisi ise BM Genel Kurulunda 14 Mart 

2008’de kabul edilen işgal altındaki toprakların durumu başlıklı karardır. 

Azerbaycan’ın uluslararası alanda kabul edilmiş sınırlarında toprak bütünlüğünü 

destekleyen ve işgal altındaki topraklardan tüm Ermeni kuvvetlerin çekilmesini 

isteyen karara AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının ret oyu kullanmaları ise süreçte 

Azerbaycan’ın AGİT Minsk Grubuna yönelik güvenini sarsmıştır.49 Sorunun 
çözümüne yönelik gerek ateşkes öncesi gerekse sonrasında ortaya bazı öneriler 

konsa da sonuç alınamamıştır. Ermenistan’ın ilk Devlet Başkanı Ter-Petrosyan 
1997’de adım adım çözüm önerisine sıcak baktığını açıklamış, ancak sonraki 

süreçte Ter-Petrosyan’ın istifa edip, Koçaryan’ın Ermenistan Devlet Başkanı 

olmasıyla birlikte herhangi bir adım atılamamıştır.50  

Rusya’nın Ermenistan’da pek bir itirazla karşılaşmadan askeri varlığını 

sürdürmesine yardım eden Dağlık Karabağ sorunu Hazar enerji kaynaklarının 

uluslararası pazarlara ulaştırılması projelerini de etkilemiştir. Azerbaycan’ın 

kaynaklarının Rusya üzerinden taşınmasını isteyen Moskova için bir araç gibi 

görülen Dağlık Karabağ sorunu, doğu-batı enerji koridorunu isteyen Türkiye için 

stratejik ortağı olan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne yönelik tehditti. Doğu-Batı 

enerji koridorunu savunan ABD için de Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün ve 

istikrarının önemli olmasına rağmen, Ermeni lobisinin etkisiyle Kongre’den Ekim 

1992’de çıkan Özgürlükleri Destekleme Yasası 907. Bölüm ile ABD Başkanının 

Kongreye Azerbaycan’ın Ermenilere ve Yukarı Karabağ’a yönelik saldırılarını 

durdurmak için gerekli adımları attığını rapor edinceye kadar, ABD’nin 

                                                           
48  Kamer Kasım, “The Nagorno-Karabakh Conflict From Its Inception to the Peace 

Process”, Armenian Studies, Sayı: 2, Haziran-Temmuz-Ağustos 2001, s. 178-.179. 
49  Bakınız, “General Assembly Adopts Resolution Reaffirming Territorial Integrity Of 

Azerbaijan, Demanding Withdrawal Of All Armenian Forces”, 

https://www.un.org/press/en/2008/ga10693.doc.htm, 14 March 2008. Bakınız, Kamer 

Kasım, “The Origins and Consequences of the Nagorno-Karabakh Conflict”, Basic 
Principles for the Settlement of the Conflicts on the Territories of the GUAM States, 
Bakü: 15-16 Nisan 2008, s. 64-68. 

50  Paul Goble, “Caucasus: Analysis from Washington-Armenia-Azerbaijani Conflict Risks 
Recognition”, Radio Free Europe/Radio Liberty, 8 Mayıs 1998. Roland Eggleston, 

“Negotiators Try New Approach to Karabakh”, Radio Free Europe/Radio Liberty, 30 
Eylül 1997. 

https://www.un.org/press/en/2008/ga10693.doc.htm
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Azerbaycan’a insani yardım göndermesi yasaklanmıştır.51 Azerbaycan 
topraklarının % 20’sinin Ermeni işgalinde olduğu bir ortamda alınan bu yanıltıcı 

karar, ABD’nin Kafkasya politikasına zarar vermiştir. Özgürlükleri Destekleme 
Yasası 907. Bölümün sınırlandırıcı etkisinin kaldırılması ancak 25 Ekim 2001’de 

11 Eylül terör saldırılarından sonra mümkün olmuştur. ABD’nin 11 Eylül 

sonrasında güvenlik açısından da Kafkasya ile ilgilenmeye başlaması bir ölçüde 

etkisini artırırken, Ermeni lobisinin etkisi nedeniyle Dağlık Karabağ sorununun 

çözümünde aktif bir aktör olamamıştır. 11 Eylül 2001 sonrası dönemde Rusya ile 

terörle mücadele bağlamında ABD’nin bir ölçüde işbirliği yapması bölgeye de 

yansımıştır. Ancak özellikle Gürcistan’ın AB ve NATO perspektifini Saakaşvili ile 

belirgin olarak ortaya koymasıyla birlikte Rusya ile ABD’nin bölge politikalarında 

ayrışma arttı. Rusya’nın Ağustos 2008’de Gürcistan’a müdahalesi ise bu anlamda 

yeni bir sayfa açtı. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın Sovyetler 

Birliği’nin 1968’de Çekoslovakya’ya müdahalesine benzettiği olay sonrası 

gelişmelerin yeni bir Soğuk Savaş olarak adlandırıldığı da olmuştur.52 Rusya’nın 

Gürcistan’a müdahalesi ve bunun karşısında Gürcistan’ın ABD ve AB’den aldığı 

desteğin yeterli olmaması ve kriz sırasında Gürcistan-Ermenistan sınırının kapalı 

kalması bölge ülkelerinin bakışı ve buna bağlı olarak Dağlık Karabağ sorununa da 

yansımaları olan gelişmeleri hızlandırmıştır. Öncelikle Rusya’nın komşu bir ülkeye 

çok rahat askeri müdahalede bulunabileceğini göstermesi Azerbaycan ve 

Ermenistan üzerindeki baskısını artırmıştır. Bu durum Dağlık Karabağ gibi 

bölgenin en önemli sorununda Rusya’nın isteği dışında bir girişim olamayacağı ve 

diğer aktörlerin rolünün çok sınırlı olduğu argümanını güçlendirmiştir. Diğer 

taraftan bu durum Azerbaycan ve Ermenistan’da güvenlik kaygılarını da 

artırmıştır. Ermenistan, Gürcistan sınırının müdahale süresince kapalı kalmasından 

dolayı, kriz sırasında 700 milyon dolar civarında kayba uğramıştır. 53 
Ermenistan’da Türkiye ile olan kara sınırının açılması için çalışılması düşüncesinin 

Ermenistan yönetimi tarafından gündeme getirilmesi Ağustos 2008 sonrasında 

hızlanmıştır. 

ABD ve AB’nin de Ermenistan’ın Rusya’dan kopması ve Batıya 

entegrasyonu için Türkiye ile sınırının açılması gerektiğini düşünmesi, Türkiye ile 

Ermenistan arasında protokoller sürecinin hızlanmasına yol açmıştır. Sonuçta 10 

Ekim 2009’da imzalanan protokollerde, protokollerin yürürlüğe girmesinden sonra 

                                                           
51  Ariel Cohen, “US Policy in the Caucasus and Central Asia: Building a New Silk Road to 

Economic Prosperity”, https://www.heritage.org/europe/report/us-policy-the-caucasus-
and-central-asia-building-newsilk-road-economic-prosperity, Backgrounder, Sayı: 1132, 
24 Temmuz 1997, s. 3. 

52  “Peace Plan Signed, But Russian Forces Appear To Advance”, Eurasia Insight, 

http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav081508_pr.shtml, 15 Ağustos 
2008. 

53  Naira Melkumian, “Armenia: Economy Hit by Georgian War”, IWPR, 16 Ekim 2008. 

https://www.heritage.org/europe/report/us-policy-the-caucasus-and-central-asia-building-newsilk-road-economic-prosperity
https://www.heritage.org/europe/report/us-policy-the-caucasus-and-central-asia-building-newsilk-road-economic-prosperity
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iki ay içinde sınırın açılacağı ifade edilmiştir. Protokollerde Dağlık Karabağ 

sorunundan bahsedilmemesi ve Türkiye’nin sorun çözülmese de sınırı açacağı gibi 

bir sonuç çıkması Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumsuz etkiledi. Türkiye 

Ermenistan’la olan sınırını Ermeni kuvvetlerin Kelbecer’i işgalinden sonra 

kapatmıştır. Bu nedenle Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden 

Ermenistan sınırını açması Türkiye açısından çelişki olacağı gibi, Azerbaycan ile 

de ilişkilerde tamiri zor bir hasara yol açacaktı. Nitekim Ermenistan yönetiminin 
amacı da buydu. Ermenistan, Milli Güvenlik Strateji Belgesi’nde Türkiye-
Azerbaycan ilişkilerini tehdit olarak değerlendirmektedir.54 Ermenistan açısından 

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bozulması Dağlık Karabağ sorununda elini 

güçlendirecek önemli bir gelişme olacaktır. Sonuçta protokollerle ilgili süreç 

Ermenistan tarafından durduruldu. Bunda Türkiye’den yapılan Dağlık Karabağ 

sorunu çözülmeden sınırın açılmayacağına ilişkin açıklamalar ve Ermeni 

diasporasının protokollerde yer alan tarih alt komisyonu kurulması maddesinden 

dolayı Ermenistan yönetimine yaptığı eleştirilerin payı vardır. Aslında protokoller 

yürürlüğe girse bile diaspora Ermeni iddialarıyla ilgili politikasını 

değiştirmeyecekti. ABD ve AB’nin beklentisi olan Ermenistan’ın Rusya’dan 

uzaklaşmasının kolay olmadığını da zaten sonraki gelişmeler ve özellikle 

Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne üyeliği gösterdi. Ermeni Devrimci 

Federasyonu –Taşnaklar- gibi gruplar ise zaten Türkiye-Ermenistan arasındaki 

protokolün sadece bu ülkeleri bağladığını ve “Dağlık Karabağ” gibi üçüncü taraflar 

üzerinde etkisi olmadığını açıklamışlardı.55 Dağlık Karabağ sorununda 

Azerbaycan’ın en büyük destekçisi olan Türkiye’nin bu desteğini kararlılıkla 

sürdürmesi ve Ermenistan sınırının Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden 
açılmayacağını her fırsatta vurgulaması Azerbaycan açısından çok önemlidir. 

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti sırasında Bakü’nün 

kurtuluşunun 100.yılı törenlerinde yaptığı konuşmada “Kardeşimizin topraklarının 

yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna 

dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, 

beyhudedir.” Açıklamasını yapması Azerbaycan’da memnuniyetle karşılanmış ve 

Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden sınırı açmama konusundaki 

kararlılığının göstergesi olarak değerlendirilmiştir.56 

                                                           
54  Bakınız 26 Ocak 2007 tarihli Ermenistan Milli Güvenlik Strateji Belgesi, 

https://www.mfa.am/filemanager/Statics/Doctrineeng.pdf. (Erişim Tarihi: 27 Eylül 
2018).  

55  “ARF Issues Statement on Constitutional Court Ruling”, Armenian Weekly, 
http://www.armenianweekly.com/2010/01/13/arf-issues-statement-on-constitution-
court-ruling/ , 13 Ocak 2010. 

56  “Erdoğan: Karabağ Sorununun Çözülmesi, Ermenistan'la İlişkilerimizin Düzelmesinin 

Olmazsa Olmaz Şartı”, https://tr.sputniknews.com/turkiye/201809151035214600-
erdogan-ermenistan-karabag/, 15 Eylül 2018. (Erişim Tarihi: 20 Eylül 2018). 

https://www.mfa.am/filemanager/Statics/Doctrineeng.pdf
http://www.armenianweekly.com/2010/01/13/arf-issues-statement-on-constitution-court-ruling/
http://www.armenianweekly.com/2010/01/13/arf-issues-statement-on-constitution-court-ruling/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201809151035214600-erdogan-ermenistan-karabag/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201809151035214600-erdogan-ermenistan-karabag/
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Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan’a olan desteği Tek 

Millet İki Devlet söyleminde şekillenen özel bir stratejik ortaklık ilişkisi ve ayrıca 

reel politik nedenlerin de gereğidir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji 

projeleri ve iki ülkenin karşılıklı yatırımları çıkarların örtüşmesine yol açmıştır. 

Özellikle TANAP ile birlikte Azerbaycan enerji kaynaklarının uluslararası 

pazarlara ulaşmasında Türkiye en önemli aktör olmuştur. TANAP 2020’de 16 

milyar metreküp, 2023’de 23 milyar metreküp ve 2026’da 31 milyar metreküplük 

kapasiteyi hedeflenmektedir.57 Enerji projeleri yanında Bakü’den Kars’a uzanan 

demiryolu ile iki ülke arasında demirağlar örülmüştür. Bu nedenlerle 
Azerbaycan’ın güvenliği Türkiye için hayati önemdedir. Sonuçta iki ülke arasında 

savunma alanında işbirliğinin de yoğunlaştığı görülmektedir. 2010’da imzalanan 

Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Antlaşması ile askeri ittifak düzeyinde 

kurulan ilişkilerde, iki ülkenin bir saldırı durumunda ortak bir güvenlik ve savunma 

perspektifi oluşturmalarını öngörüyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak tatbikatları, 

Türkiye’nin Azerbaycan’a silah satışı ve Nahçıvan’da konuşlanan Azerbaycan’ın 

en önemli kuvvetlerinin eğitim ve lojistiğinde işbirliği yapılması savunma 

alanındaki işbirliğini ileri boyutlara taşımıştır.58 Ermenistan’ın Rusya’dan aldığı 

silah sistemleri ve iki ülke arasındaki askeri ittifak dikkate alındığında Türkiye ile 

Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği Azerbaycan için daha önemli olmaktadır. 

Ermenistan’ın Ortak Güvenlik Antlaşması Örgütü (OGAÖ) üyesi olması bu 

noktada Azerbaycan için dikkate alınan bir faktördür. OGAÖ üyelerinden birisine 

yönelik saldırı da ortak savunma yükümlülüğü getirmektedir. Azerbaycan’ın işgal 

altındaki topraklarını kurtarmak için yapacağı bir askeri harekât Ermenistan’a 

saldırı anlamı taşımamaktadır. Ancak Rusya’nın bunu nasıl değerlendireceği 

noktasında soru işaretleri vardır. Üstelik Rusya ile Ermenistan Kasım 2016’da 

ortak ordu kurma antlaşması imzalamışlardır. Putin’in Temmuz 2017’de 

onayladığı anlaşma ile ortak ordunun komutanlığı barış zamanında Ermenistan, 

savaş zamanında ise Rusya üstlenecektir. Azerbaycan’da bu ordunun Dağlık 

Karabağ sorununda kendisine karşı kullanılması olasılığı tartışma konusu 

olmuştur.59 

                                                           
57  TANAP için bakınız, TANAP, http://www.tanap.com/. (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2018). 
58  Can Kasapoğlu, “Türkiye-Azerbaycan Savunma İşbirliğinden Askeri İttifaka”, Anadolu 

Ajansı, https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/turkiye-azerbaycan-savunma-is-birliginden-
askeri-ittifaka/952323?amp=1 31 Ekim 2017 (Erişim Tarihi 21 Eylül 2018). 

59  Kamer Kasım, “Türk-Rus İlişkilerinde Ermeni İddiaları ve Ermenistan Boyutu”, VII. 
Uluslararası Karadeniz Sempozyumu Türk-Rus İlişkileri, Abbas Karaağaçlı ve Betül 

Karagöz Yerdelen (Der.), Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar 
Merkezi, Giresun, 2017, s. 146. “Büyük Tehdit Rusya ile Ermenistan Ortak Ordusu”, 

AVİM, http://avim.org.tr/tr/Bulten/BUYUK-TEHDIT-RUSYA-ILEERMENISTAN-IN-
ORTAK-ORDUSU, 31 Temmuz 2017. 

http://www.tanap.com/
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DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNDA ATEŞKES İHLALLERİ VE 

ETKİLERİ 

Dağlık Karabağ sorununda 1994’teki ateşkes sonrası süreçte zaman zaman 

ateşkesin ihlal edildiği durumlar olsa da, Ermenilerin ateşkes ihlallerinden doğan, 2 

Nisan 2016 sabahı başlayıp 5 Nisan’da sona eren çatışmaların ayrı bir önemi 

vardır. Bu çatışmalar sonucunda Azerbaycan Karabağ’ın kuzeyinde ve güneyinde 

stratejik öneme sahip üç tepeyi geri almıştır. Azerbaycan açısından bu, askeri 

kazanımın çok ötesinde psikolojik etkisi olan bir başarıdır. Dağlık Karabağ sorunu 

yeniden uluslararası alanda tartışılmaya başlanmıştır. Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisi Başkanı Agramunt, Ermeni kuvvetlerin işgal altındaki 

Azerbaycan topraklarından çıkması çağrısında bulunmuştur. Belki en önemlisi de 

Ermenistan’ın kendisine en azından diplomatik avantaj sağlayacağını düşündüğü 

Avrasya Ekonomik Birliği’nin 8 Nisan’da Erivan’da yapılması planlanan 

toplantısının, Kazakistan tarafından Moskova’da yapılmasının talep edilmesi ve 

toplantının 13 Nisan 2016’da Moskova’da yapılmasıdır.60 Ermenistan tarafından 

yapılan ateşkes ihlallerinin bir kısmı iç politikaya yönelen ilgiyi dışarıya kanalize 

etme amacı taşımaktaydı. Ayrıca Avrasya Ekonomik Birliğine üye olmak 

istemeyen Azerbaycan’ın bu düşüncesini değiştirmek amacıyla Rusya’nın bilgisi 

dâhilinde bazı ihlallerin yapıldığı yönünde görüşler de oldu. Ermeni kuvvetlerin 

ateşkes ihlalleri 2018’de de devam etti. 12 Ağustos 2018’de Ermeni kuvvetlerin 

açtığı ateş sonucu Nahçıvan’da Samit İsrafilov isimli asker yaralanmıştır.61 
Ermenistan ordusunun 14 Eylül 2018 akşamında 15 Eylül sabahına kadar Toyuz, 

Terter ve Ağdam illerindeki sivil yerleşim yerlerine farklı silahlarla ateş ettiği ve 

bunlarda can kaybı yaşanmamakla birlikte bazı evlerin zarar gördüğü Azerbaycan 

tarafından ifade edilmiştir.62 

Dağlık Karabağ sorununda ateşkes ihlalleri bunun gibi dondurulmuş 

çatışma olarak adlandırılan sorunların her an sıcak çatışmaya dönüşebileceği 

ihtimalini de gündeme getirmiştir. Azerbaycan’ın işgalin sona ermemesi halinde 

                                                           
60  Turgut KeremTuncel, “Karabağ’da Yaşanan “4 Gün Savaşının” Kısa Bir 

Değerlendirmesi”, Avrasya İncelemeleri Merkezi, 
http://avim.org.tr/tr/Yorum/KARABAG-DA-YASANAN-4-GUN-SAVASI-NIN-KISA-
BIR-DEGERLENDIRMESI, 14 Nisan 2016. 

61  “Ermenistan Nahçivan’dan Ateşkesi Bozdu: 1 Azerbaycan Askeri Yaralı”, 

http://qha.com.ua/tr/turk-dunyasi/ermenistan-nahcivan-da-ateskesi-bozdu-1-azerbaycan-
askeri-yarali/172987/, 13 Ağustos 2018. Ayrıca bakınız, 

https://avim.org.tr/tr/Bulten/ERMENISTAN-NAHCIVAN-DA-ATESKESI-BOZDU-1-
AZERBAYCAN-ASKERI-YARALI 

62  “Ermenistan Ordusu, Azerbaycan’ın Sivil Yerleşim Birimlerine Ateş açtı”, Habertürk, 
https://www.haberturk.com/ermenistan-ordusu-azerbaycan-in-sivil-yerlesim-
birimlerine-ates-acti-2143546#, 15 Eylül 2018. 

http://avim.org.tr/tr/Yorum/KARABAG-DA-YASANAN-4-GUN-SAVASI-NIN-KISA-BIR-DEGERLENDIRMESI
http://avim.org.tr/tr/Yorum/KARABAG-DA-YASANAN-4-GUN-SAVASI-NIN-KISA-BIR-DEGERLENDIRMESI
http://qha.com.ua/tr/turk-dunyasi/ermenistan-nahcivan-da-ateskesi-bozdu-1-azerbaycan-askeri-yarali/172987/
http://qha.com.ua/tr/turk-dunyasi/ermenistan-nahcivan-da-ateskesi-bozdu-1-azerbaycan-askeri-yarali/172987/
https://www.haberturk.com/ermenistan-ordusu-azerbaycan-in-sivil-yerlesim-birimlerine-ates-acti-2143546
https://www.haberturk.com/ermenistan-ordusu-azerbaycan-in-sivil-yerlesim-birimlerine-ates-acti-2143546
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askeri seçeneğin de masada olduğunu ifade etmesi, bu olasılığın her zaman 

mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Ağustos 2008’de Rusya’nın Gürcistan’a 

müdahalesi ve o süreçte yaşananlar da çözülmeyen dondurulmuş çatışmaların ve 

devamlı ateşkes durumunun uluslararası yansımaları olan bölgesel krizleri 

doğurabileceğini göstermiştir. Ermenistan’ın OGAÖ ve Avrasya Ekonomik 

İşbirliği üyesi olması ve topraklarında Rus askeri üsleri bulunması olası bir geniş 

kapsamlı çatışmada Rusya’nın pozisyonunun tartışılmasına yol açmaktadır. 

Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik ortaklık ilişkisi olması ve enerji 

kaynaklarının taşınmasının güvenliğinin Türkiye için de çok önemli olması, 

Türkiye’nin Azerbaycan’ın müdahil olacağı bir çatışmaya kayıtsız kalamayacağı 

bir ortam doğurmaktadır. Diğer taraftan ABD ve İran’ın Dağlık Karabağ’dan 

dolayı çıkabilecek geniş kapsamlı çatışmaya yönelik izleyecekleri politikalar da 

bölgede dikkat çekici olacaktır. Ayrıca Azerbaycan ile Türkmenistan arasında 

Türkmenistan’da Berdimuhammedov dönemiyle birlikte sorunların çözümü 

konusunda atılan adımlar ve yakınlaşma, Türkmenistan’ın da Azerbaycan’ın içinde 

olduğu bir çatışmaya kayıtsız kalamayacağı anlamına gelir.63 Görüldüğü gibi 

Dağlık Karabağ sorununda ateşkes ihlallerinin geniş kapsamlı bir çatışmaya 

dönüşmesi çok sayıda ülkeyi etkileyecektir. Hatta Azerbaycan’dan enerji alan 

ülkelerin tamamını da bu çerçevede değerlendirebiliriz.  

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN DAĞLIK KARABAĞ 

SORUNUNA OLASI ETKİSİ 

Soğuk Savaş döneminden sonra özellikle ekonomik alanda gelişen Türkiye-
Rusya ilişkilerinin Kafkasya başta olmak üzere diğer bölgesel alanlara nasıl 

yansıyacağı tartışmaları yapılmıştır. Hazar enerji kaynaklarının taşınması 

konusunda iki ülke arasında yaşanan rekabet, Çeçenistan sorunu ve Dağlık 

Karabağ sorunu Kafkasya’da ayrışma noktalarıydı. Türkiye ve Rusya siyasi 

alandaki farklılıkların ekonomi ve turizm gibi alanları etkilememesi için ilişkilerde 

“kompartmanlaştırma” denen bir formül buldular. Bu yaklaşıma göre siyasi 

ilişkiler ekonomik alandan ayrılacak ve birbirinden bağımsız olarak 

değerlendirilecekti. Bu formülün işlemediği durumlar oldu. Bunlardan birisi de 

Kafkasya’da Ermenistan ile ilgilidir. Rusya’nın Ermenistan’la özel ilişkisi, 

yukarıda ifade edilen ortak ordu kurma kararına varan işbirliği, Dağlık Karabağ 

sorununda ateşkesin hassas bir dengede olduğu dikkate alındığında, Türkiye-Rusya 
ilişkilerinin olumsuz etkilenme olasılığı devam etmektedir. Rusya’nın Ermeni 

iddiaları konusundaki politikası ve 24 Nisan’da Erivan’da yapılan törenlere Devlet 

Başkanı düzeyinde katılıma devam etmesi de Ermeniler bağlamında diğer bir 

                                                           
63  Bakınız, Kamer Kasım, “Türkmenistan Dış Politikası”, Türkmenistan, Kamer Kasım 

(Der.), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2016, s. 97-130. 
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ayrışma noktasıdır.64 Bunlara rağmen Türkiye ile Rusya arasındaki enerji alanında 

işbirliği ve Suriye konusunda Astana sürecinde anlamını bulan sorunun çözümü 

için yol bulunması konusunda birlikte hareket edilmesinin Kafkasya’ya da 

yansımalarının olması Dağlık Karabağ sorununu da etkileyecektir. Rusya’nın 

Ermenistan’a Dağlık Karabağ sorununda adım atması için baskı yapması halinde 

ancak Ermenistan çözüm noktasında harekete geçecektir. Rusya sorun ile ilgili 

çeşitli aşamalarda devreye girmiş ve 2008’de Moskova Deklarasyonu gibi 

tarafların imzaladığı bir metin de ortaya konmuştur. Ancak Moskova 

Deklarasyonu’nun bağlayıcı olmadığı ve taraflara sorumluluk yüklemediği 

eleştirileri yapılmıştır. Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi halinde 

Kafkasya’nın bir işbirliği alanı olabileceği ve bundan tüm bölge ülkelerinin 

kazançlı çıkacağına ikna olması halinde ancak Ermenistan’a gerçek anlamda bir 
baskı yapması beklenebilir. Rusya’nın Ermenistan’ı rahatlıkla kontrol ederken, 

istediği zaman Azerbaycan’a baskı yapmayı tercih ettiği çizgide Dağlık Karabağ 

sorunu bir araç olmaktadır. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal altında 

tutması, Azerbaycan’ın kuvvet kullanarak topraklarını geri almayı seçebileceği 

olasılığını doğurduğundan, Ermenistan’da sürekli bir güvenlik kaygısına neden 

olmaktadır. Bu durum Ermenistan’ı Rusya’ya bağımlı kılmaktadır.65 Ayrıca hem 

Ermenistan hem de Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunundan dolayı savunma 

harcamalarını yüksek tutmaktadırlar. Türkiye-Rusya ilişkilerinin Dağlık Karabağ 

sorununda çözüme katkıda bulunması ancak Rusya’nın Kafkasya politikasında 

temel bir parametre değişimiyle mümkün olacaktır. Ancak bunun kısa vade de 
olacağına dair bir işaret yoktur. 

ERMENİSTAN’DA İKTİDAR DEĞİŞİMİ SONRASI NE OLABİLİR? 

Ermenistan’da meydana gelen iktidar değişiminin Dağlık Karabağ sorununa 

nasıl yansıyacağı da tartışılması gereken bir konudur. Ermenistan’da Karabağ 

Klanına karşı çıkarak, daha demokratik bir Ermenistan vaadiyle iktidara gelen 

Paşinyan’ın Ermenistan dış politikasında değişiklik yapıp yapmayacağı özellikle 

iktidara gelmeden önceki söylemleri bağlamında tartışıldı. Rusya ile ilişkiler 

konusunda bu ülkeye bağımlılıktan kaynaklanan rahatsızlık gündeme getirilse de, 

                                                           
64  Bakınız, Kamer Kasım, “Türk-Rus İlişkilerinde Ermeni İddiaları ve Ermenistan 

Boyutu”, VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu Türk-Rus İlişkileri, Abbas 
Karaağaçlı ve Betül Karagöz Yerdelen (Ed.), Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik 

Araştırmalar Merkezi, Giresun 2017, s. 144-152. Bakınız, Kamer Kasım, The Impact of 

Turkish-Russian Normalization Process to Security of the Black Sea”, V. International 
Blue Black Sea Congress Proceedings Alaeddin Yalçınkaya, Arzu Al ve Hakan 
Mehmetcik (Ed.) İstanbul/Marmara Üniversitesi Yayınları, Mart 2017, s. 396-405. 

65  Bakınız, Kamer Kasım, “Armenia’s Foreign Policy: Small State Irredentism”, Review of 
Armenian Studies, No. 25, 2012, s. 133-150. 
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sonrasında Paşinyan açıkça Avrasya Ekonomik Birliği’nde Ermenistan’ın 

kalacağını ve Rusya ile ilişkilerin de aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Fakat 

daha da önemlisi Paşinyan’ın Dağlık Karabağ sorunu konusunda kendisinin 
Karabağ Klanı olarak gördüğü Koçaryan ve Sarkisyan’dan pek de farklı 

düşünmemesidir. Ermenistan’ın Azerbaycan’a verecek toprağı olmadığını ifade 

eden Paşinyan, Başbakan olmasından sonra hemen Dağlık Karabağ’ı ziyaret 

etmiştir. Paşinyan’ın tek farkı ise Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a yönelik 

güvenlik taahhütlerine bağlı kalmasına rağmen müzakerelerde Ermenistan’ın 

çıkarlarını temsil edeceğini, Ermenistan Devlet Başkanı olmadan önce Karabağ’ın 

seçilmiş “Cumhurbaşkanı” olan Koçaryan ve Dağlık Karabağ’da aktif rol oynayan 

Karabağlı Sarkisyan gibi Karabağ adına müzakere etme yetkisine sahip olmadığını 

açıklamasıdır. Paşinyan, Azerbaycan topraklarını işgal altında tutan Dağlık 

Karabağ’daki sözde yönetimin müzakerelere katılmasını istemiştir. Azerbaycan 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hajiyev ise açıklamanın Dağlık Karabağ 

sorununa çözüm bulunmasına yardımcı olmadığını, Ermeni yönetiminin derhal tam 

ve şartsız olarak işgalci kuvvetlerin Azerbaycan topraklarından çekilmesini isteyen 

BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması gerektiğini ifade etmiştir. Yine Hajiyev 

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni toplumunun ve yine 

Azerbaycan toplumunun sivil statüsünün değişmediğini bunların Azerbaycan 

vatandaşı olduğunu ifade etmiştir.66 

Ermenistan’da Paşinyan ile Dağlık Karabağ sorununda izlenen ve işgalci 

politikada ısrar eden anlayışın değişmediği görülmektedir. Bu durumda Dağlık 

Karabağ sorununun sıcak çatışma riski ile birlikte sürmesi beklenmektedir. 

Uluslararası sistemde Kafkasya’ya yönelik özel bir ilginin ortaya çıkıp Ermenistan 

üzerinde baskı oluşturması ve/veya Rusya’daki temel bir dış politika değişikliği 

durumu dışında Ermenistan’ın iç politik yapısından kaynaklanan dinamiklerin 

Dağlık Karabağ sorununda çözüm noktasında harekete geçmesi zordur.67  

Rusya OGAÖ ve Avrasya Ekonomik Birliği’ni konsolide edip, bunlar 

aracılığıyla etkinliğini sürdürmek istemektedir. İran, Batı ve özellikle ABD 

etkisinin bölgeden uzak tutulmasını istiyor. Azerbaycan’a da kendi nüfus 

                                                           
66  Nigar Shiralizade, “Herkese “Uyan” “Devrim” Dağlık Karabağ Sorununu Çözümsüz 

Olarak Kalmaktadır”, AVİM, https://avim.org.tr/tr/Yorum/HERKESE-UYAN-
DEVRIM-DAGLIK-KARABAG-SORUNU-COZUMSUZ-OLARAK-
KALMAKTADIR No:50, Haziran 2018. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün 

açıklaması için bakınız, “Azerbaijan, Foreign Ministry Responds to Armenian PM’s 

Statement”, http://en.apa.az/nagorno_karabakh/azerbaijani-foreign-ministry-responds-
to-armenian-pm-s-statement.html, 7 Haziran 2018. 

67  Ermenistan’da Paşinyan erken genel seçimlerin yolunu açmak için 16 Ekim 2018’de 

görevinden istifa ettiğini açıklamıştır. “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İstifa 

Etti.”, https://avim.org.tr/tr/Bulten/ERMENISTAN-BASBAKANI-NIKOL-
PASINYAN-ISTIFA-ETTI, 17 Ekim 2018. 

https://avim.org.tr/tr/Yorum/HERKESE-UYAN-DEVRIM-DAGLIK-KARABAG-SORUNU-COZUMSUZ-OLARAK-KALMAKTADIR
https://avim.org.tr/tr/Yorum/HERKESE-UYAN-DEVRIM-DAGLIK-KARABAG-SORUNU-COZUMSUZ-OLARAK-KALMAKTADIR
https://avim.org.tr/tr/Yorum/HERKESE-UYAN-DEVRIM-DAGLIK-KARABAG-SORUNU-COZUMSUZ-OLARAK-KALMAKTADIR
http://en.apa.az/nagorno_karabakh/azerbaijani-foreign-ministry-responds-to-armenian-pm-s-statement.html
http://en.apa.az/nagorno_karabakh/azerbaijani-foreign-ministry-responds-to-armenian-pm-s-statement.html
https://avim.org.tr/tr/Bulten/ERMENISTAN-BASBAKANI-NIKOL-PASINYAN-ISTIFA-ETTI
https://avim.org.tr/tr/Bulten/ERMENISTAN-BASBAKANI-NIKOL-PASINYAN-ISTIFA-ETTI
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yapısından dolayı kuşkuyla bakıyor. Türkiye için ise stratejik ortağı olan 

Azerbaycan’ın ve enerji hatlarının güvenliği hayati önemdedir. Türkiye-
Azerbaycan ilişkileri Türkiye’nin diğer Türk Cumhuriyetleriyle ilişkileri 

bakımından da örnek olma durumundadır. Bu nedenle Dağlık Karabağ sorunundaki 

gelişmelere Türkiye daha duyarlıdır. Gürcistan için de Azerbaycan enerji 

kaynaklarının geçiş güzergâhındaki ülke olması nedeniyle enerji hatlarının 

güvenliği önemlidir. Gürcistan da toprak bütünlüğü konusunda hassas olduğundan 

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü savunmaktadır.  

SONUÇ: 

Soğuk Savaş döneminde başlayıp, Soğuk Savaş dönemi sonrasında da 

şiddetlenerek devam eden Dağlık Karabağ sorunu bölgesel ve hatta küresel 

yansımalarıyla sürmektedir. 1994’teki ateşkes sonrası devam eden barış sürecinden 

sonuç alınamadı. Sonuçta Azerbaycan topraklarının yaklaşık % 20’si işgal 

altındadır. Ayrıca 1 milyon Azerbaycan vatandaşı da yerinden edilmiştir. Sorunun 

çözümüne yönelik ortaya atılan koridor, ortak devlet, adım adım ve topyekûn 

çözüm önerilerinden sonuç alınamaması yanında, zaman zaman olan ateşkes 

ihlalleri de geniş kapsamlı sıcak çatışma olasılığını gündemde tutmaktadır. 2-5 
Nisan 2016’daki çatışmalar ise Azerbaycan’ın psikolojik açıdan avantaj 

sağlamasına neden olan kazanımıyla sonuçlanmıştır. Azerbaycan’ın enerji 

kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaştırılması projelerinde Dağlık Karabağ 

sorunu gecikmeye neden olsa da sonuçta petrol ve doğal gaz boru hatları 

tamamlanabilmiş ve Azerbaycan petrol ve doğal gazını bu hatlardan ihraç etmeye 

başlamıştır. Ermenistan Dağlık Karabağ sorunundaki işgalden vazgeçmeme 

politikası nedeniyle enerji projelerinin dışında kaldığı gibi, iki komşusuyla sınırı 

kapalı kalmıştır. Ermenistan, Azerbaycan topraklarının işgal altında kalması ve 

Azerbaycan’ın topraklarını geri almak için kuvvet kullanmasının söz konusu 

olması olasılığı nedeniyle güvenlik kaygıları taşımaktadır. Bu durum Ermenistan’ı 

Rusya’ya tamamen bağımlı kılmıştır. Ermenistan’da iktidara gelen Paşinyan 

iktidara gelmeden önceki söylemlerinin aksine Rusya ile ilişkileri aynı şekilde 

devam ettirmiştir. Ermenistan’a yönelik Rusya’nın kararlı ve etkin bir baskısı 

olmadan, Ermenistan Dağlık Karabağ sorununda işgali sonlandırıcı bir adım 

atmayacaktır. Dağlık Karabağ’ı çevreleyen Azerbaycan topraklarından en azından 

bir kısmından Ermeni kuvvetlerin öncelikli olarak çekilmesi ve Dağlık Karabağ’ın 

statüsünün kararlaştırılacağı görüşmeler gibi aslında Azerbaycan’ı tatmin 

etmemekle beraber sürecin devamını sağlayıcı öneriler bile Ermenistan tarafından 

kabul edilmemektedir. Azerbaycan ise işgal altındaki topraklarını geri almak 

istemekte ve ekonomik açıdan geldiği seviye ve savunma harcamalarıyla 

modernize etmekte olduğu silahlı kuvvetler ile topraklarını kuvvet kullanarak 

almayı tercih edebileceği mesajı vermektedir. 
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Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununu Ermenistan’daki kontrolünü sürdürüp, 

istediği durumda Azerbaycan’a da mesaj verme aracı olarak görme politikası 

değişmemiştir. Rusya’nın sorunun çözülmesi halinde Kafkasya’nın daha istikrarlı 

ve bölgesel entegrasyonun olduğu refah alanına dönüşeceği anlayışıyla hareket 

etmediği takdirde Dağlık Karabağ sorununun “dondurulmuş çatışma” olarak 

kalması büyük olasılıktır. Türkiye ile Azerbaycan arasında her alanda olduğu gibi 

savunmada da gelişen işbirliği ve diğer yandan Rusya ile Ermenistan arasında 

ortak ordu kurma projesine varan askeri bütünleşmenin Türkiye-Rusya 
ilişkilerindeki ilerleme dikkate alındığında, Dağlık Karabağ sorununda ortaya 

çıkabilecek gelişmelere nasıl yansıyacağı tartışmalıdır. Türkiye ile Rusya 
kompartmanlaştırma olarak ifade edilen ilişki biçimini devam ettirmektedirler. 

Aslında Kafkasya’da Türkiye ve Rusya arasında Dağlık Karabağ sorununun 

çözümüne yol açacak bir işbirliği tarafların yararına olacaktır. Ancak bunun için 

Rusya’nın ortada uluslararası hukuka aykırı bir işgal olduğunu ve Ermeni 

kuvvetlerin herhangi bir şekilde çekilmesi söz konusu olmadan anlamlı bir 

görüşme yapılamayacağını görüp parametre değişikliğine gitmesi gerekir. 

Türkiye’nin Azerbaycan’la ilişkilerde yapılan Tek Millet İki Devlet tanımına 

uygun olarak sürdürdüğü ve enerji hatlarıyla daha da kuvvetlenen ilişkilerinin 

gereği olarak, Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Ermenistan’la ilişkileri 

normalleştirmeme ve sınırı kapalı tutma politikasını sürdürmesi beklenmelidir. 
Aksine bir durum sadece Türkiye Azerbaycan ilişkilerine değil Türkiye’nin Türk 

Dünyasındaki imajına da zarar verecektir. Özellikle Türkiye ile Ermenistan 

arasında imzalanan protokoller sürecinden sonra Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde 

yaşananlar, Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan’ın hassasiyetini 

daha iyi anlamasına yol açmıştır. 

Kafkasya’da ciddi sonuçları olan Dağlık Karabağ sorunu, bölgesel istikrarı 

tehdit etmekte ve bölge ülkelerini karşı karşıya getirme potansiyeli taşımaktadır. 

Sorunun geniş kapsamlı sıcak bir çatışmaya dönüşmeden önlenmesi için başta 

Ermenistan üzerinde büyük etkisi olan Rusya’nın devreye girmesi gereklidir. 

Bölgesel güçlerin inisiyatif aldığı bir çözüm planının ortaya konması ve 

uygulanması için Ermenistan’a baskı yapılması halinde ancak Kafkasya’daki bu 

sorunda bir anlaşma sağlanabilecektir.  
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YURTDIŞI TÜRKLER VE “DİASPORA: KAVRAMSAL VE 

SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME 

Ünal KOYUNCU* 

ÖZET 

Yurtdışında yaşayan Türkler gerçekliğine ilişkin farklı tanımlamalar söz 

konusudur. Başta ‘Yurtdışı Türkler’ nitelemesi olmak üzere, ‘gurbetçi’, ‘yurtdışı 

vatandaşlar’ veya ‘Türkiye kökenli insanlar’ gibi yaklaşımlar, çoğunluğu Avrupa 

ülkelerinde olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde yerleşik olarak hayatını 

sürdüren Türkiye’den göç etmiş kişilerle ilgili farklı hukuki ve sosyolojik 

muhtevayı içermektedir. Son dönemde diaspora kavramı da kullanılan bu 

kavramsal araçlar arasında yer almıştır. Peki, diaspora tanımlaması neyi ifade 

etmektedir? Kavramı, yurtdışında yaşayan Türkler için kullanmak ne kadar 

doğrudur? 

Temelde klasik ve modern olmak üzere iki boyut itibariyle açıklanan 

diaspora kavramı, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla eşleştirme söz konusu 
olduğunda, klasik tanımlamadan hareketle ciddi itirazların olabileceği, buna 

mukabil modern yaklaşımlar açısından yerinde bir tanım olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Zira özelde Yahudi ve Ermeni azınlık topluluklarının kitlesel tarihi 

tecrübeleri doğrultusunda şekillenen klasik yaklaşımın ana unsurları olan ‘zorunlu 

göç’ ve ‘vatansızlık’ gibi betimleyici faktörler ‘Türk diasporası’ 

kavramsallaştırmasını geçersiz kılabilmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

küreselleşme ve ulus-aşırılaşmanın yaygınlık kazandığı süreçte daha çok iş gücü 

göçleriyle ortaya çıkan azınlık topluluklarını içeren modern diaspora tasavvuru ise, 

uluslararası Türk vatandaşları topluluğunu daha belirgin ve küresel bir şekilde 

tanımlanması açısından tercih edilebilir.  

Sunumda, son dönemde konuyla ilgili yayınlanan bazı kitap ve 

makalelerden hareketle bu tartışmanın üzerinde durulacak, yurtdışında yaşayan 

Türklerle ilgili bilgi ve verilerden hareketle söz konusu sosyolojik kesimin ne 

oranda diaspora topluluğuna tekabül ettiği irdelenecektir. Böylelikle ülkemizde 

yürütülen Türk diasporası tartışmalarına katkıda bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Göç, Yurtdışı Türkler, Diaspora, Gurbetçi. 

 

 

                                                           
*  Göç Araştırmaları Vakfı Genel Koordinatörü 
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ALMANYA VE GÖÇMEN UYUM POLİTİKALARI: 

ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN SİYASİ BOYUTU 

Dr. Öğr. Üyesi Nuri KORKMAZ* 

Özet: 

 2015 yılındaki mülteci akını ve Suriye’deki iç savaş sonrası oluşan durum 

başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini etkiledi. Yıllarca Türklerin ve 

diğer göçmen gruplarının entegrasyonunu tartışan Alman toplumu ve siyasetçiler 

son zamanlarda eski göç politikalarını ve uygulanan yöntemleri eleştirmeye 

başlamışlardır. İlk olarak Merkel Almanya’da çok kültürlü bir toplum oluşturma 

projesinin başarısızlığa uğradığını açıklayarak sert bir çıkış yapmıştır. Bunu takip 

eden süreçte sağ partilerin oy oranında sürekli bir artış meydana gelmiştir. 

Türklerin entegre olup olmadıkları tartışmaları devam ederken, ülkeye yeni gelen 

Suriyeli mülteciler ile birlikte bu sefer de İslam varlığı tehdit olarak algılanmaya 

başlanmıştır. Kültürel açıdan yaşanması beklenen uyumun din gibi bir objeye 
sabitlenmeye çalışılması ve üstelik bunu siyasi propaganda haline getiren aşırı sağ 

partinin son seçimlerde ülkede üçüncü parti haline gelmesi, Hitler gibi bir geçmişi 

bulunan ülkedeki gelişmelerin bütün dünyada endişe ile izlenmesine yol açmıştır.  

 Son zamanlarda Almanya’daki aşırı sağ grupların mültecilerin çıkardıkları 

olayları bahane ederek yapmış oldukları saldırılar ciddi bir şekilde artmıştır. 

Bununla birlikte Almanya için Alternatif partisinin agresif bir söylem benimsemesi 
uzun dönemde Almanya’daki toplumsal huzurun önündeki bir tehdit olarak 

algılanmıştır. Çünkü illegal sağ grupların söylemlerinin Almanya İçin Alternatif 

partisinin meclise girmesiyle meşru bir siyasi zemine oturtulmaya çalışıldığı 

görüşü kabul görmüştür. Yıllarca ülkedeki Türkleri entegre etmede başarısız 

görülen federal politikalar eyaletler düzeyinden yeniden gözden geçirilmeye 

başlanmıştır.  

Bu çalışmanın amacı Almanya’daki göç politikalarının incelenmesi ve başta 

Türkler olmak üzere diğer göçmen gruplarına yönelik uyum politikalarının 

tartışılmasıdır. Bu bağlamda sıkça kullanılan entegrasyon ve asimilasyon 

kavramları ele alınacaktır. Bu kavramların Almanya’daki uyum politikaları 

çerçevesinde nasıl oluşturulduğu ve Alman toplumuna da ne şekilde anlatıldığı 

değerlendirilecektir. Entegrasyon ve asimilasyon kavramlarının bir ülkedeki etnik 

ve dini azınlıklar açısından ne şekilde anlaşıldığı örneklerle ortaya konulacaktır.  

                                                           
*  Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 
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Almanya’daki göçmen politikalarının siyasi partilere göre ne şekilde 

farklılıklar gösterdiği ve bu partilerin yaklaşımlarının ne ölçüde uygulandığı çeşitli 

göçmen gruplarının değerlendirilmesiyle somutlaştırılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Almanya, Göçmenler, Suriye İç Savaşı, Göçmen 

Entegrasyonu, Etnik Azınlıklar. 
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ULUSAL GÜVENLİK UNSURU OLARAK DÜZENLİ GÖÇ 

Öğr. Gör. Niyazi İPEK* 

ÖZET 

Uluslararası İlişkilerin hâkim söyleminin tanımladığı biçimi ile demografik 

yapı, ulusal güç unsurlarının temel ögelerindendir. Dolayısı ile milli güvenliğin 

kurucu unsurlarından birisi olan demografi, güvenilir nüfusu ifade etmelidir ki söz 

konusu bu güvenilir nüfus, sosyoekonomik ve politik istikrarın sağlanmasında ve 

post-modern anlamı ile güvenliğin inşa edilmesinde önemli bir rol oynasın. 

Demografik yapıları kısa sürede ve derinden etkileyen bir etmen olarak 
uluslararası göçler, bu bağlamda ulusal güvenlik ile doğrudan ilintilidir. Gerek 

küresel koşullar, gerek Türkiye’nin içinde yer aldığı istikrarsız coğrafya, 

Türkiye’nin göç olgusu ile sistematik biçimde ilgilenmesini gerektirmektedir. Zira 
Türkiye’nin transit bölge olmasına ilaveten hedef bölge olmaya başlaması da karar 

alıcıları bu olgu ile ilgilenmeye ve söz konusu krizi yönetmeye zorlamaktadır. 

Ahıskalı Türkler ise uzunca bir süredir varlıklarını çeşitli ülkelerde ve 

önemli ölçüde elverişsiz koşullarda sürdüren, Osmanlı Devleti’nin bakiyesi olan 

bir demografik topluluk olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda çalışmada, 

Ahıskalı Türklerinin Türkiye’ye göçünün planlanması ve ulusal güvenliğin bir 

unsuru haline getirilmesi için çaba harcanması gerektiği savunulmaktadır. Zira 

bizce, Ahıskalı Türklerin Türkiye’ye planlı iskânı hem ulusal güvenliği arttıracak 

hem de Türkiye adına tarihi bir sorumluluğun yerine getirileceği bir proje olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal Güvenlik, Uluslararası Göç, Ahıskalı Tükler, 

Türkiye, Güvenilir Nüfus. 

 

                                                           
*  Ardahan Üniversitesi, Lojistik Bölümü 
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FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER VE UNRWA’NIN GELECEĞİ 

Araş. Gör. Fatih Bilal GÖKPINAR 

Özet: 

2018 yılının Mart ayında Gazze’de başlayan “Büyük Dönüş” yürüyüşü, 

Mayıs ayında ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in 

Temmuz ayında çıkarmış olduğu “Yahudi Ulus Devlet” yasası ile beraber Filistin 

sorunu tekrar uluslararası ilişkilerin ana gündem konularından birisi olmaya 

başlamıştır. İşgal altındaki topraklar ve İsrail’in “Yahudi-Ulus Devlet” yasası, 

sorunun en önemli boyutlarından birisi olan Filistinli mülteciler konusunu ön plana 

çıkarmıştır. 1948-1949 yıllarındaki Birinci Arap-İsrail Savaşı sonrası ortaya çıkan 

yerlerinden edilen Filistinli mülteciler sorunu, 1949’da UNRWA’nın da 

kurulmasıyla doğrudan BM’nin de müdahil olduğu bir konu olmuştur. 1967 Arap-
İsrail Savaşı ile artarak devam eden Filistinli mülteci krizinde, UNRWA’nın rolü 

ve fonksiyonu uluslararası toplumun gündeminde önemli bir yer almasa da kurum, 

Filistinliler için önemli fonksiyonunu devam ettirmiştir. Günümüzde yaklaşık 5 

milyon kayıtlı Filistinli mülteciyi uluslararası arenada destekleyen UNRWA, 

Donald Trump’ın almış olduğu karar neticesinde bu önemli fonksiyonunu yerine 

getirememe tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışma, Filistinli mültecilerin 

durumu ve UNRWA’nın geleceği üzerinde yoğunlaşarak, Filistinli mültecilerin 

sorunlarını ve UNRWA’nın bu soruna etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Her 

ne kadar Filistin-İsrail sorunu bağlamındaki müzakerelerde, Filistinli mültecilerin 

geri dönüşü konusu henüz ele alınmasa da, Filistinli mültecilerin bu sorununun asli 

bir unsuru olduğu ve son gelişmelerle birlikte sorunun daha da karmaşık bir hale 

geldiği görülmektedir. Mültecilerin geri dönüşleri sağlanana kadar Filistinli 

mültecilerin problemlerinin UNRWA dahil olmak üzere BM ve diğer uluslararası 

örgütlerin girişimleriyle ve destekleriyle sürdürülmesinin yararlı olacağı da yine bu 

çalışmada vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Filistinli Mülteciler, UNRWA, İsrail-Filistin Sorunu, 
ABD Filistin Politikası, Uluslararası Örgütler. 
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YENİ YENİ İCATLAR ÇIKARTMAK: TOPLUMSAL CİNSİYET 

PERSPEKTİFİNDEN ULUSLARARASI GÖÇ TEORİLERİ 

ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 

Eda SÜNER KOÇ* 

ÖZET 

Bu çalışmada, uluslararası göç teorileri ile toplumsal cinsiyet arasındaki 

ilişki anlamlandırılmaya çalışılarak teorik düzlemde meydana gelen değişim ve 

dönüşümler kendi bağlam, içerik ve özgüllüğünde sorunsallaştırılacaktır. 

Toplumsal gerçekliğin kavranmasında teorik bilgi üretimi oldukça kıymetli olup 
hem var olan durumun anlamlı kılınması hem de ileriye dönük eğilimlerin 

belirlenmesi bağlamında kritiktir. Tam da bu noktada, uluslararası göçe ilişkin 

toplumsal gerçekliğin erkek egemen bir bakış açısıyla üretilmiş geleneksel 

uluslararası göç teorileri ile anlamlandırılma çabası toplumsal gerçekliğin diğer 

boyutlarını perdelemektedir. Oysa ki göç, birbirinden farklı toplumsal aktörleri 

içine alan hem çok dinamik hem de çok karmaşık bir süreçtir. Ancak bu karmaşık 

süreç, geleneksel uluslararası göç teorilerinde kadın ve erkek tarafından aynı 

deneyimleniyormuşçasına ve kadın/erkek arasındaki farklar görmezden gelinerek 

ataerkil tanım, pratik ve varsayımlar özelinde kurgulanmıştır. Böylesi bir 

çalışmayla, göç etmenin ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel etkileri, göç etme 

nedenleri ile göçle baş etme yöntemleri gibi uluslararası göçe ilişkin süreçlerin 

erkek ve kadınlar tarafından farklı deneyimlendiği savunulacaktır. Ayrıca, 

“toplumsal cinsiyet” kavramı, bu çalışmada, analitik bir kategori olarak ele 

alınacak olup geleneksel uluslararası göç teorileri toplumsal cinsiyet 

perspektifinden eleştirilerek göçün oldukça cinsiyetçi bir süreç olduğu öne 

sürülecektir. Sonuç olarak, uluslararası göç teorilerinde feminist bilginin izini 

sürecek olan bu çalışmada, öncelikle geleneksel uluslararası göç teorileri eleştirel 

bir yaklaşım ile analiz edilecek ardından da “kadın ve uluslararası göç” ile 

“toplumsal cinsiyet ve uluslararası göç” olmak üzere uluslararası göç 

literatüründeki iki yeni eğilim ve bu eğilimler arası dönüşüm ekseninde literatür 

incelenecektir. Böylelikle, toplumsal cinsiyet perspektifiyle üretilen uluslararası 

göç bilginin daha az kısmi ve taraflı olduğuna vurgu yapılarak kadın, erkek ve 

toplumsal diğer kategorilerin göç süreçleriyle ilişkisinin görünür kılınması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Uluslararası Göç Teorileri, Feminist 

Teori, Toplumsal Cinsiyet, Göçmen Kadın. 
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DİPLOMASİ, STRATEJİ, GÜVENLİK; KIBRIS’TA KARANLIK 

ELLER VE İSTİHBARAT 

Prof. Dr. Ulvi KESER-Asporça Melis KESER 

ÖZET 

Akdeniz’in ortasındaki Kıbrıs her daim salgın, göç, savaş ve sorunlarla 

anılır. Birinci Dünya Savaşı’nda da, İkinci Dünya Savaşı sırasında da Kıbrıs her ne 

kadar savaşın dışındaymış gibi görünse de lojistik, ikmal, haberleşme, temerküz ve 

toplama kamplarıyla esasında bütün savaşların tam da merkezinde yer alır. Bu 

durum adanın stratejik, ekonomik, dini, güvenlik bağlamında önemi kadar 

Akdeniz coğrafyasında devam eden çeşitli menfaat çatışmalarıyla da ilgili bir 

husustur. Durum böyle olunca ada 1914-1918 döneminde de, 1939-1944 
devresinde de hep savaşlarla anılır ve hatırlanır. Yunanistan’ın 1950 yılında 

Birleşmiş Milletlere müracaatı ve Kıbrıs adasını talep etmesinin ardından Atina’da 

kurulan ve 1 Nisan 1955 tarihinden itibaren adayı kan gölüne çeviren EOKA terör 

örgütünün faaliyetleri ise adayı 1974’e kadar uzanacak süreçte huzursuz, kaotik ve 

yaşanılmaz bir yer haline getirir. Bu bilimsel çalışma özellikle 1955-1974 
sürecinde adada yaşanılanları farklı ülkelerin istihbarat belgelerine dayalı olarak 

ele almayı ve Kıbrıs konusunda istihbarat penceresinden bakmayı hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: İstihbarat, Kıbrıs, Akdeniz, EOKA, TMT, CIA. 

ABSTRACT:  

The island of Cyprus in the midst of the Mediterranean is always 
remembered as that of the epidemics, immigration, war, and the issues. Despite the 
fact that Cyprus seems to be out of the war during WWI as well as WWII, it 
actually places in the very center of all the wars due to the logistics, 
communication, supply, concentration, and the POW camps. Such a position is 
related to various interest disputes occurring in the Mediterranean as well as the 
strategic importance, economy, religious position, and the security upon the island. 
Thus the island is all remembered with wars after 1914-1918 period, 1939-1944 
period, and then. The fact that Greece comes to the UN demanding the island of 
Cyprus to be a Greek isle, and that EOKA terrorist organization is founded in 
Athens strike the match and the first chaotic assaults starts on 1, April 1955 

                                                           

  Prof. Dr. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı; KAÜ 

Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı; 
ulvi.keser@gmail.com.  
BİLKENT Uluslararası İlişkiler Bölümü, asporca.keser@gmail.com  
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stretching towards 1974 with chaotic atmosphere out of peace and order. This 
scientific study will focus on 1955-1974 period on the island focusing upon the 
intelligence documents of various countries, making mostly use of the intelligence 
archives abroad.  

Key Words: Intelligence, Cyprus, Mediterranean, EOKA, TMT, CIA.  

GİRİŞ 

Stratejik açıdan Doğu Akdeniz’in düğüm noktasını teşkil eden Kıbrıs adası, 

Anadolu ve Suriye kıyılarına olan yakınlığı, Ege Denizi’nin giriş ve çıkışına etkisi 

ve Mısır ile Süveyş Kanalı’na olan yakınlığıyla önemli bir adadır. Doğu 

Akdeniz’de jeopolitik önemine bağlı olarak Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları 

arasında kilit noktadadır. Coğrafi, fiziki, kültürel, folklorik değerler göz önüne 

alınınca ada Anadolu’nun bir parçasıdır.68 Ancak adanın 1878’de İngiltere’ye 

kiralanması sonrasında69 hem Yunanlar hem de Enosis taraftarı Rumlar İngilizleri 

de adadan atmanın yollarını aramaya başlarlar.70 Kıbrıslı Türkler ise “Bir gün 

gelecekler özlemiyle Mustafa Kemal’in askerlerini bekleyeceklerdir.“71 Adada 
Enosis doğrultusunda ilk ciddi Rum ayaklanması 21 Ekim 1931’de72 gerçekleşir ve 

Rumlar İngiliz idaresine karşı isyan başlatırlar. Bunun sonucunda Anayasa, 

Yasama Meclisi, Belediye seçimleri, siyasi partiler askıya alınır, basına sansür 

uygulanır, eğitim üzerinde sıkı bir denetleme başlar; ancak bu davranışın arkasında 

İngiliz idaresinin özellikle Kıbrıslı Türkleri sindirmeye yönelik olarak planlı bir 

girişimi söz konusudur.73 Bu olaydan 16 yıl sonra, Yunanistan 27 Şubat 1947’de 

aldığı bir kararla “Yunanistan’ın Kıbrıs’la Birleşmesi” gerektiğini kabul eder ve 

bunu bütün dünyaya ilan eder. Bu arada Michael Mouskos’un 1948’de Kition 

Piskoposu olarak adaya dönmesiyle yeni bir dönem başlar.74 Daha sonra Kıbrıs 

Rum toplumu lideri ve Başpiskoposu olan Makarios’un çabasıyla Enosis 
faaliyetleri hızlı bir ivme kazanır. 21 Kasım 1949 tarihinde BM’ye müracaat eden 

Yunanlar “Anavatan Yunanistan’la birleşmek için self-determinasyon hakkının 

                                                           
68  Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA). 030.01.64.394.7 
69  Achille Emilianides, Histoire De Chyprus, Paris, 1963, s. 93  
70  Pierre Oberling, The Road To Bellapais, Columbia University Press Yay., New York, 

1982, s. 12 
71  Rauf R. Denktaş’tan aktaran Erten Kasımoğlu, Eski Günler Eski Defterler, Lefkoşa, 

1986, s. 14 
72  Şükrü S. Gürel, Kıbrıs Tarihi 1878-1960, İstanbul, 1984, s. 169 
73  TMT‘nin Limasol kadrosundan Macit Aydınova ile 13 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de 

yapılan görüşme  
74  Clement Dodd, Storm Clouds Over Cyprus, The Eothen Press Yay., Huntingdon, 

Cambridgeshire, 2002, s. 9  
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halkımıza tanınmasını istiyoruz.” diyerek75 adada 15 Ocak 1950 tarihinde plebisit 
yaparlar76 ve seçimden ilhak sonucu çıkar. Plebisit ve akabinde Kıbrıs Rumlarının 

ayaklanma girişimlerinin meydana getirdiği gerginlikler Kıbrıs meselesinin fiili 

olarak 1950 yılından itibaren ortaya çıkmasına sebep olur. Ayrıca Yunanistan77 16 
Ağustos 1954 tarihinde78 “halkların eşit hakları ve self-determinasyon ilkesinin 
BM’nin himayesi altında Kıbrıs halkına uygulanması” isteğiyle BM’ye müracaat 

eder;79 ancak bu teklif reddedilir.80 Hemen akabinde adada Rum tedhiş 

faaliyetlerinin artış göstermesiyle 19 Aralık 1954 tarihinden itibaren umumi 
yerlerde beşten fazla insanın bir araya gelmesi yasaklanır.81 Böylece Yunanistan 

ile Kıbrıs Rum tarafı işi silah yolu ile halledebileceği düşüncesine kapılır ve bu 

düşünce ile bir yeraltı örgütü kurma yoluna gider ve daha önce “öldürmeyi 
bilmeyen”82 PEON gençlik teşkilatını kuran Grivas83 böylece “öldürmek”84 üzere 

EOKA’yı ortaya çıkartır.85 Kıbrıs Rum lideri Başpiskopos Makarios ve George 

Grivas Kıbrıs milliyetçisi değil Yunan milliyetçisi olduklarından, gayeleri iki 

toplumlu bağımsız bir devlet kurmak değil, Kıbrıs Türklerine hiç yer vermeyen 

Enosis ve adanın Yunanlaştırılmasıdır. Yunanistan'ın büyük desteğiyle 1955 yılı 

ortalarında kuruluşunu tamamlayan EOKA86 (Ethniki Organosis Kibriyon 

                                                           
75  Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs Tarihi İngiliz Dönemi ( 1878 - 1960 ), Cyrep Yay., Lefkoşa, 

Eylül 1997, s. 115  
76  Suat Bilge, Le Conflit De Chypre Et Les Cypriotes Turcs, Ankara Üniversitesi, Ankara, 

1961, s. 31 
77  Halük Bayülken, Cyprus Question And The United Nations, Ankara, 1983, s. 5 
78  BYGM., Olayların Takvimi, ”Kıbrıs Meselesi”, Ankara, Ağustos 1954, No. 249, s. 99 
79  Sevin Toluner, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk, İstanbul, 1977, s. 55 
80  Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Olayların Takvimi, ”Kıbrıs Meselesi”, Ankara, Ağustos 

1954, No. 49, s. 179 
81  BYGM, Olayların Takvimi, ”Kıbrıs Meselesi”, Ankara, Aralık 1954, No. 253, s. 105 
82  Dünya, 2 Haziran 1958. 
83  Daha sonra adadan ayrılıp Yunanistan’a dönmek zorunda kalan Grivas’a emekli Albay 

olmasına rağmen Yunan hükümeti tarafından Korgenerallik rütbesi verilecektir. 

BCA.030.01.64.394.29 
84  A.g.g., 2 Haziran 1958 
85  Robert Stephens, Cyprus-A Place Of Arms, Pall Mall Press Yay., Londra, 1966, s. 140. 

Charles Foley, Guerrilla Warfare and EOKA Struggle; General Grivas , Longman Yay., 
Londra, 1964, s. 109 

86  Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA (Central Intelligence Agency) tarafından 

hazırlanan istihbarat raporlarında EOKA’dan ve EOKA’nın şiddet eylemlerinden 

“ulusalcı/Nationalist” olarak bahsedilmektedir. CIA Archive, Nationalist Violence on 

Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, Copy No.192, SC No. 02037/56, 16 
Ağustos 1956 tarihli rapor. 
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Agoniston)87 tedhiş örgütünün siyasi lideri Makarios, askeri lideri ise Yunanistan 
iç savaşı sırasında “X” kod adıyla bir yeraltı örgütü kuran ve İkinci Dünya 

Savaşı'ndan sonra örgütü aşırı uçta partileştiren George Grivas'tır. Grivas’ın 

deyimiyle adayı yönetenlerin yıllar boyunca “sessiz bir kadın köle” olarak 
gördükleri adayı kurtarma zamanı gelmiştir.88 “Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü” 

olarak adlandırılan bu örgütün ulusal kavramıyla kastettiği, Elen düşüncesi ve 

Enosis fikrinden başka bir şey değildir.89 Enosis ittifakının yapılmasından sonra, 

Grivas ve Makarios, Yunanistan iç savaşında komünistlere karşı mücadelesinde ve 

İtalya’ya karşı Arnavutluk savaşında milli kahraman olan General Papagos’la da 

görüşürler. Amerika tarafından politik ve ekonomik istikrarın sağlanması için 

güçlü bir hükümet iddiasıyla desteklenen Yunan Partisi Başkanı olan Papagos da 

Grivas ve Makarios’u sonuna kadar destekler. Grivas anılarında 27 Ocak 1951 

tarihinde, Papagos yanlısı Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Kosmas 

tarafından kendisine tam destek sözü verildiğini yazar. Bu görüşmeden hemen 

sonra Grivas son 20 yılda ilk defa doğduğu yer olan Kıbrıs’a kendi ismi, kendi 

pasaportu ve karısıyla beraber 5 Temmuz 1951’de gider ve Lefkoşa’da doktor olan 

kardeşinin evinde kalır. Her zaman Yunanistan’ın bir parçası olarak görülen ve 

EOKA bildirilerinde hep “Yunanistan’ı hatırlatan bir ada olarak isimlendirilen”90 
Kıbrıs’ta arazi yapısını inceleyen ve kendisi için son derece önemli olan özellikle 

dağlık bölgelerde keşif çalışmaları yapan Grivas, kanlı EOKA tedhişinin 

başlangıcını da böylece yapar. Adaya gelir gelmez Makarios’la görüşen Grivas, 

Makarios’a adada gerilla savaşını başlatma zamanının geldiğini belirterek, 

mücadelelerinin dar kapsamlı olarak küçük gruplarla dağlarda, geniş kapsamlı 

olarak da sabotörler vasıtasıyla pek çok askeri hedefin olduğu şehirlerde 

başlatılacağını belirtir. “Ya özgürlük, ya ölüm”91 parolasıyla hareket eden 

EOKA’nın lideri Grivas’ın ‘Agoratos Anthropos/Görünmeyen Adam’ olarak 
nitelendiği Atina’da, X kod adıyla kurulan ve kral yanlısı bir askeri güç olan 

teşkilat adına yayımladığı gazeteye politik yazılar gönderen Makarios’la ilk 

tanışması da 1946 yılında Atina’da olmuştur. EOKA lideri Grivas, St. George 

isimli tekneyle92 10 Kasım 1954 tarihinde gizlice adaya gelir ve ‘Dighenis 

Burada/Akritas Burada’ parola ve işaretiyle adaya çıktıktan sonra Digenis kod 

adıyla yayımladığı bildirilerde amaçlarının Enosis fikrini gerçekleştirmek 

olduğunu, bu doğrultuda İngilizlerle Türkleri düşman kabul ettiklerini ve 

düşmanlarının her ne pahasına olursa olsun bertaraf edileceğini açıklar. “Deniz ve 

                                                           
87  Charles Foley, a.g.e., s. 109 
88  KTMA, EOKA Bildirileri Dosyası No.1318 ve 1319. 
89  R. R. Denktash, The Cyprus Triangle, Lefkoşa, 1982, s. 22.  
90  KTMA, EOKA Bildirileri Dosyası No.1318 ve 1319. 
91  KTMA, EOKA Bildirileri Dosyası No.1318 ve 1319. 
92  Derviş Manizade, Kıbrıs Dün Bugün Yarın, KTKD İstanbul Bölgesi Yay., İstanbul, 

1975, s. 174. 
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havadan kolayca ablukaya alınabilecek ve böylece dış yardım ve destekten 

mahrum kalabilecek bir yapıya sahip” dediği Kıbrıs adasının Khlorakas köyü 

yakınlarında adaya çıkan Grivas’dan hemen önce adaya çıkartılan silahlar ise 656 

mermisiyle 34 tabanca, 4000 mermisiyle 4 Steiger otomatik silah, 4000 adet 9 
milimetre mermi, 350 kilo dinamit, 300 libre Nobel 808 cinsi patlayıcı, 100 mayın, 

300 el bombası, 700 ateşleyici, 100 sis bombası, 1100 metre saniyeli fitil, 

kameralar ve dürbünlerden oluşmaktadır. Bu arada Grias ön cephenin çökmesi 

halinde yardımcı ve destek birliklerine ihtiyaç duyacağı düşüncesiyle adanın farklı 

köşelerinde yerli Rumlardan da büyük ölçüde destek almaya başlar.93 Makarios’la 

25 Mart akşamı mı yoksa 1 Nisan akşamı mı olsun tartışmalarından sonra o gece 

Kıbrıs hiç de alışık olmadığı gelişmelere şahit olur. Gece 03.00’de elektrikler 

kesilir, daha sonra da bombalar patlar, makineli tüfekler rasgele ölüm saçar, çeşitli 

işyerleri, İngiliz bankaları havaya uçurulur. Genel Valilik, Müsteşarlık Dairesi, 

Wolseley Kışlası’nda bulunan Ortadoğu İngiliz Kara Kuvvetleri Genel Karargâhı 

ve radyo istasyonu da patlamalardan nasibini alır. İngilizlerin o gün içindeki 

zararları yaklaşık olarak 60.000 Sterlin civarındadır.94 Markos Dragos ve dört 

adamı radyo istasyonunu basıp içeride bulunanları etkisiz hale getirirler ve binayı 

havaya uçururlar. Larnaka’da Mahkeme, Valilik ve polis karargâhı da 

bombalanır.95 Limasol’da ve Mağusa’da da aynı şekilde patlamalar olur. Grivas ise 

bütün bu olup biteni Lefkoşa’da gizlendiği evde koruması Gregoris Louka ile 

zevkle takip eder. Aynı gün adanın pek çok bölgesinde Digenis imzasıyla ilk 

EOKA bildirileri dağıtılır ve tedhiş hareketinin nedenleri ve EOKA’nın amaçları 

ilk defa açıklanır. Böylece merkezini EOKA’nın oluşturduğu “su üzerinde küçük 

bir buz parçası olarak görünen ancak suyun altında kalan kısmında bütün Yunan 

nüfusunun direnişinin şekillendirdiği bir aysberg” ortaya çıkar. Artık “sadık 

                                                           
93  Bu bağlamda harekete geçen Grivas’ın ilk örgütlenme çalışmasına girdiği grup ise 

Kıbrıslı Rum gençleri olacaktır. El ilanları ve bildirilerin basılıp dağıtılması, adanın dört 

bir tarafında başlatılan gösteriler, bilgi toplama faaliyetleri ve olaylara karışan 

şüphelilerin saklanması görevlerinde bulunan Rum gençlerinin İngiliz idaresinin 

dikkatini başka kanallara çekmeye başlaması ve Kıbrıslı Rumlarda da İngilizlere karşı 

bir başkaldırı ve huzursuzluk havası yaratılması üzerine Grivas tarafından Rum 

gençlerine sabotaj, patlayıcı yapımı, verilen görevlerin icrası ve takibi, pasif direniş gibi 

görevler de verilmeye başlanır. Bu arada önce Ayios Georghios gemisinin Baf 

yakınlarında adaya EOKA adına silah boşaltırken yakalanması ve ardından İngiliz 

istihbaratının EMAK ile ilgili bilgilere ulaşması ve ardından adada bir şeyler olacağı 

yönünde hareketlenmesinin ardından 1 Nisan 1955 günü EOKA giriştiği eylemlerle 
varlığını ilk defa deşifre eder. 

94  Kıbrıs’taki İngiliz idaresi tarafından basılan yıllık rapordan (Annual Report) istifade 

edilerek hazırlanmış 3 yıllık değerlendirme raporu. Government of Cyprus, Review of 
Events in Cyprus 1955-1957, Lefkoşa, 1958. 

95  Byford Jones ise Grivas’ın 1 Nisan gününü seçmesiyle ilgili olarak “Acaba Grivas mı 
salak yoksa biz mi bilemiyorum.” der. Byford Jones, a. g. e., s. 71. 
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vatandaşlara tehditlere ilaveten ilham kaynağı olan EOKA tarafından organize 
edilen kanunsuzluklar ve zorbalıklar” dönemi başlayacaktır. Bu kanunsuzluk ve 

zorbalıklar öncelikle cinayetler, sabotajlar, kundaklama faaliyetleri, duvarlara 

EOKA ve Enosis yanlısı sloganlar yazılması ve bildiriler dağıtılmasıyla 

gerçekleşir. Zaman içinde Kıbrıs Rum toplumunun ileri gelenleri de bu olup 

bitenleri eleştirmek yerine susmayı ve daha sonra da desteklemeyi tercih ederler. 

Çünkü aynı günlerde bu sözde halk hareketinin liderlerinin EOKA saldırılarını 

desteklemeyen ve İngiliz yanlısı hareket eden Rumları da katledeceği ortaya 

çıkar.96 Öte yandan Amerikalıların aldıkları istihbarat bilgisinde bu olaylar 

sırasında EOKA mensuplarının “muhtemelen” adadaki askeri tesislere 

saldırmayacakları, sabotajda bulunmayacakları, buna karşılık adadaki bazı 

komünist unsurların İngiltere’nin NATO içindeki müttefikleri arasındaki itibarını 

hırpalamak amacıyla İngiliz üslerine saldırabilecekleri belirtilmektedir.97 Daha 1 
Nisan 1955 günü başlayan EOKA saldırılarında İngiliz askeri tesisleri yanında 

askeri karargâh, kantin ve kışlalar da doğrudan hedef seçildiğinden bu istihbarat 

bilgisinin veya Amerikalıların öngörülerinin tutarsız olduğu da ortaya çıkar. Atina 

Radyosu ise “Özgürlük ancak kan ile alınır.” çığırtkanlığıyla olanları körüklemeye 

devam eder ve Kıbrıs Radyosu adını kullanır. Atina Radyosu’nda görevli hemen 

bütün spikerler ellerinden gelen tüm çabayı göstererek gün boyu EOKA’ya bağlı 

direniş gruplarını kışkırtmaya yönelik konuşmalar yaparlar. Böylece Kıbrıs’ta yeni 

bir dönem de başlayacaktır.98 1 Nisan 1955 günü başlayan EOKA tedhiş ve terör 

hareketleri özellikle 1963’e kadar geçen dönemde yüzlerce masum ve silahsız 

Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybetmesine, b,inlercesinin de evlerini terk etmesine 

neden olacaktır. Kıbrıs adasında olup bitenleri yakından takip eden Amerikan 
istihbarat kaynakları ise Rum Komünist Partisi AKEL’in ve komünistlerin hâkim 

olduğu ticaret odalarının bu terörist saldırıları kınadıklarını, buna karşılık terör 

saldırılarında bulunan ve “ulusalcılar” olarak adlandırılan grubun üyelerininse 
İngilizlere yaranmak isteyen komünistler tarafından ileri gelen bir Rum liderin 

İngilizlere ihbar edildiğinden şüphe ettiklerini rapor ederler.99   

 Önce İngilizlere karşı başlayan EOKA tedhişi çok geçmeden Türklere de 

yönelir ve ilk olarak Türkiye Büyükelçiliği Basın Ataşeliği’ne bomba yağar.100 
Olup bitenleri henüz kavrayamayan İngilizler ise ne yapacaklarını bilmez bir 

durumdadırlar. EOKA’nın tedhiş faaliyetleri artarak devam eder. Ancak Türk 

                                                           
96  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.133, SC No. 02037/55, 14 Nisan 1955 tarihli rapor. 
97  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.133, SC No. 02037/55, 14 Nisan 1955 tarihli rapor. 
98  Aydın Samioğlu ile 29 Kasım 2004 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
99  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.133, SC No. 02037/55, 14 Nisan 1955 tarihli rapor. 
100  Derviş Manizade,a.g.e., s. 34 
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tarafında bu faaliyetlerle ilgili kıpırdanmalar da başlamıştır.101 1 Nisan 1955 
tarihinde başlayan ve artarak şiddetlenen olaylar karşısında Kıbrıslı Türkler de 

tamamen nefsi müdafaaya yönelik olarak Karaçete, Volkan, 9 Eylül, TMT gibi 

organizasyonların içine girerek kendilerini savunmaya çalışırlar. EOKA’nın önce 

İngilizlere, daha sonra da Türklere ve neredeyse kendilerine yardım etmeyen ve 

destek olmayan Rumlar da dâhil bütün ada insanına karşı giriştiği terör ve tedhiş 

hareketleri karşısında Kıbrıs Türkleri de önce çok küçük çaplı ve bölgesel 

örgütlenmelerin içerisine girmeye ve kendilerini, ellerinden geldiğince Rum 

saldırılarından korumaya çalışırlar. Bu çabalar dâhilinde karşımıza çıkan son 

derece amatör, tamamen yerel ve etkisiz örgütlenmeler arasında Üçok, Kıbrıs Türk 

Fedailer Birliği, Limasol’da I-I Like It gibi faaliyetler ortaya çıkar. Bunun hemen 
ardından ortaya çıkan örgütler ise Karaçete, Volkan ve 9 Eylül olacaktır. 

Amerikalılar ise aynı dönemde gerek İngiltere ve gerekse Türkiye’nin Kıbrıs 

adasında meydana gelebilecek bir statü değişikliğine şiddetle karşı olduklarını ve 

her iki ülkenin EOKA saldırılarını da ulusalcı bir kampanya olarak değil komünist 

eksenli bir hareket olarak değerlendirdiklerini belirtir.102 Amerikan istihbaratı ise 

adada başlayan EOKA terörü konusunda İngiliz sömürge valisinin özellikle Nisan 

1955 içinde sadece komünistlerden ve Türk azınlıktan destek alabildiğini, adadaki 

Rum çoğunluğun ise başlatılan “ulusalcı saldırıların/the Nationalist agitation” 

mutlak arkasında olduğunu belirtir.103 Öte yandan Bükreş’ten gizlice yayın yapan 

Yunan Komünist Radyosu ile resmi Yunan gazeteleri ise Amerikalılara göre bütün 

Kıbrıs halkını şiddet eylemlerine karşı uyarmaktadır. Aynı istihbarat raporuna göre 

Kıbrıs’taki Rum komünistler yaşanılan terör eylemlerinin adadaki mutlak egemen 

pozisyonlarını açıkça tehlikeye attığını düşünmektedirler ve adada ulusalcıların 

aksine çok daha geniş siyasi özgürlükler istemektedirler ve özellikle İngiliz 

yetkililerle çalışma ortamları ve iş konusunda çok daha iyi ilişkiler içerisindedirler. 

Amerikalılara göre Atina yönetimi ise ortaya çıkan şiddet eylemlerinin Kıbrıs’ta 

bir dönem önce Yunanistan destekli olarak yaptırılan halkoylaması ve self-
determinasyon kararına darbe vuracağı düşüncesindedir. Aynı günlerde 

Bağlantısızlar Grubu toplantısına katılmayı planlayan ve özellikle Asya-Afrika 
grubu ülkelerle bir araya gelmeyi hedefleyen Makarios ise Kıbrıs sorunuyla ilgili 

tartışmaları müzakere masasında daha da alevlendirme düşüncesindedir. Bu 

noktada Makarios’un endişesi, Atina’nın adadaki EOKA eylemlerini destekleme 

noktasında tereddütkar davranmasıdır ve Amerikalılara göre sırf bu yüzden 

Makarios EOKA eylemlerini Yunan hükümeti üzerinde bir baskı unsuru olarak 

                                                           
101  TMT Lefkoşa Sancağı Kovanbeyi Nevzat Uzunoğlu ile Girne’de 13 Temmuz 2003 

tarihinde yapılan görüşme  
102  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.133, SC No. 02037/55, 14 Nisan 1955 tarihli rapor. 
103  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.133, SC No. 02037/55, 14 Nisan 1955 tarihli rapor. 
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kullanmak amacıyla gizlice destekleyebilir.104 Amerikan istihbarat raporuna göre 

eğer Makarios bu ulusalcı şiddet eylemleriyle aktif olarak mücadele etmezse 
eylemler, muhtemelen münferiden de olsa devam edecektir.105   

TMT’NİN KIBRIS’TA KURULMA AŞAMASI   

Kıbrıs Türkleri henüz bütün ada sathına yayılmış ve EOKA ile mücadele 

edebilecek güç ve kabiliyete sahip profesyonel bir yer altı örgütüne sahip değilken, 
EOKA tarafından kamuoyunu aldatmaya yönelik bir ateşkes çağrısı yapılır.106 
Toplam 11 gün devam eden bu sözde ateşkes girişiminin ardından İngiliz idaresi 

herhangi bir taviz vermeyince şiddet eylemleri de kaldığı yerden devam 

edecektir.107 Amerikalılara göre EOKA’nın durduk yerde böyle bir çağrıda 

bulunması gerek adadaki İngiliz yetkililerini gerekse Atina hükümetini şaşırtmıştır. 

Öte yandan İngiliz idaresinin bu ateşkes çağrısına talep ettikleri karşılığı 

vermemesi durumunda şüphesiz EOKA saldırılarına ve eylemlerine kaldığı yerden 

devam edecektir. Amerikalılar EOKA’nın bu ateşkes kararının ardında İngiliz 

güvenlik güçlerinin terör karşıtı bir harekâta geçmelerinin ve bu alanda ciddi 

gelişmeler yaşanmasının etkili olduğunu, ayrıca pek çok Kıbrıslının da EOKA’nın 

terör ve şiddet eylemleri karşısında hayal kırıklığı yaşadığını belirtirler.108 Ayrıca 

yaklaşık 6 aydan bu yana Seychelles adalarında sürgünde olan Başpiskopos 

Makarios’un Kıbrıs’tan ayrı kalması, EOKA’nın ve ulusalcı hareketin sözcüsü 

olarak etkisinin zaman içinde yavaş yavaş azalmaya başlaması nedeniyle böyle bir 

ateşkes çağrısı yapıldığı, böylece Makarios’un tekrar adaya dönebilmesi için sözde 

bir iyi niyet gösterisi yapıldığı da belirtilir.109 Ateşkes girişimin amacına 

ulaşmaması ve İngiliz idaresinin terör karşıtı (antiteror) harekâtlarının devam 

etmesi üzerine EOKA eylemleri kaldığı yerden devam eder. Esasında İngiliz 

                                                           
104  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.133, SC No. 02037/55, 14 Nisan 1955 tarihli rapor. 
105  Amerikan istihbaratının ilk önceleri EOKA’nın terör eylemlerini ne kadar hafife aldığı 

ve bu tedhiş hareketlerini ne kadar önemsiz gördüğünün açık bir göstergesi olan bu 

rapora göre eylemler zaman zaman ortaya çıkabilecek türden basit olaylar gibi 

görünüyor. CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence 
Weekly Review, Copy No.133, SC No. 02037/55, 14 Nisan 1955 tarihli rapor. 

106  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 
Copy No.192, SC No. 02037/56, 16 Ağustos 1956 tarihli rapor. 

107  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 
Copy No.56/158, SC No. 03826/56, 30 Ağustos 1956 tarihli rapor. 

108  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 
Copy No.192, SC No. 02037/56, 16 Ağustos 1956 tarihli rapor. 

109  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 
Copy No.192, SC No. 02037/56, 16 Ağustos 1956 tarihli rapor. 
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idaresinin şiddet eylemleri ve özellikle EOKA ortadan kaldırılmadan adaya kendi 

kendini yönetme (self-government) hakkı vermeye hiç niyeti yoktur.110 11 Ağustos 

1956 günü EOKA sözde bir ateşkes ilan eder ve hemen ardından İngiliz idaresi de 

EOKA mensuplarına yargılanma için teslim olmaları veya Yunanistan’a 

gönderilmeleri yönünde bir teklifte bulunur. Bu teklif EOKA tarafından kabul 

edilmezken ayrıca yapılan açıklamada sürgün edilen Makarios’la görüşmelerin 27 

Ağustos 1956 tarihinde yeniden başlamaması halinde eylemlerin tekrar 

başlatılacağı tehdidi de gelir.111 İngilizler ise kırsal arazide yürüttükleri EOKA 

karşıtı operasyonlar yanında EOKA eylemlerini destekleyen üst yönetime yönelik 

de harekete geçer ve ilk etapta Lefkoşa Belediye Başkanı’nı ve Kitium Piskoposu 

Anthimos ev hapsine alırken ayrıca ömür boyu hapis cezası almış bir EOKA 

militanının hapishaneden kaçmasının ardından mahkûmiyet kararı çıkartılmış 6 

EOKA mensubunu da İngiltere’ye gönderir.112 28 Ağustos 1956 günü Atina’da 

Amerikalı yetkililere bir açıklama yapan Karamanlis ise hükümetinin 

Yunanistan’ın üzerine yığılmış bu ayıbı kabul etme veya buna karşı mücadele 

etme seçenekleriyle karşı karşıya kaldığını belirtir. Aynı günlerde Yunan Dışişleri 

Bakanı Averoff ise kabine üyelerinin çoğunun ya daha sert bir Kıbrıs politikası 

uygulanması ya da istifa edilmesi taraftarı olduğunu açıklar. Averoff ayrıca İngiliz 

hükümetinin Karamanlis’ten kurtulmaya çalıştığından şüphelendiğini belirtir ve 

kurulacak yeni bir hükümetin sonuçlarına bakmaksızın Yunanistan’ı NATO dışına 

itebileceği uyarısında bulunur.113 İngiliz idaresinin “son derece sıkı kenetlenmiş, 

çok sadık ve çok disiplinli” olarak nitelendirdiği114 TMT’nin tesis edilmesi ve 

Kıbrıs Türk’ünün malını, canını koruyabilmek için mücadeleye başlaması Türkiye 

ve Kıbrıs’ta yapılan çalışmaların bir sonucudur. Gerek Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk 

toplumunun dağınık, askeri faaliyetleri doğal olarak bilemeyen, teçhizattan yoksun 

olarak mukavemet hareketine başlamaları ve örgütlenmeleri, gerekse bu konuyla 

ilgili olarak Ankara’da yapılan askeri hazırlıklar Kıbrıs üzerinde birleşir ve TMT 

ortaya çıkar. Kara Çete, 9 Eylül ve Volkan örgütlenmelerinden sonra EOKA'ya 

karşı mücadele edecek daha organize, daha profesyonel ve kapsamlı 

teşkilatlanmanın Kıbrıs’taki ilk adımı ve TMT’nin kurulma kararı ilk defa 27 

Temmuz 1957'de Rauf Denktaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Lefkoşa 

Büyükelçiliği'nde kripto memuru ve idari ataşe olarak çalışan M. Kemal 

                                                           
110  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.192, SC No. 02037/56, 16 Ağustos 1956 tarihli rapor. 
111  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.192, SC No. 02037/56, 16 Ağustos 1956 tarihli rapor. 
112  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.56, SC No. 03826/56, 30 Ağustos 1956 tarihli rapor. 
113  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.56, SC No. 03826/56, 30 Ağustos 1956 tarihli rapor. 
114  FO.371/168967-XC.14311. 
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Tanrısevdi arasında alınır ve bu kişiler TMT'nin Kıbrıs’taki kurucuları olarak 

tarihe geçerler.115  

 TMT’nin kuruluş çalışmalarıyla ilgili olarak faaliyetlerin yoğunlaştığı bu 

günlerde Türk Dışişleri Bakanlığı’nın ziyaretçileri vardır. Türkiye Dışişleri Bakanı 

Fatin Rüştü Zorlu, karşısında heyecanla konuşan genç adama dikkatle bakar. 

Kıbrıs'ta Türk toplumunun lideri Dr. Fazıl Küçük'tür ve Ankara'da son derece 

saygın bir yere sahip olan Dr. Küçük'ü de çok sevmekte ve takdir etmektedir. 

Ancak Dr. Küçük bu sefer Ankara'ya gelişinde yalnız gelmemiştir ve yanında 

Federasyon Başkanı Rauf Raif Denktaş da bulunmaktadır. Kıbrıs gibi milli bir 

meselede anavatanın gerekli güvenceyi vermesi, bu insanlara sahip çıkması 

gerektiğini düşünen Dışişleri Bakanı Zorlu bu heyecanlı ama dirayetli genç gibi 

insanlar sayesinde davaya sahip çıkılacağı ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a mal 

olmayacağı inancıyla Rauf Denktaş'ın konuşmasını sonuna kadar sessizce ama 

büyük bir ilgiyle dinler, çeşitli notlar alır ve konuşmasının sonunda Denktaş'a 

“Size silah göndersek alır mısınız?” diye sorar ve bu Kıbrıs’ta yeni bir sayfanın 

açılmasına neden olur. Rauf R. Denktaş ayrıca silah konusunda Dr. Fazıl 

Küçük’ün endişelerini de haklı bulduğunu açıklar. Aynı günlerde yaşanılan bir 

gelişme ise adadaki İngiliz güvenlik güçlerinin Rum yeraltı örgütü EOKA’nın BM 

nezdinde yapılan görüşmelerin bir sonuç vermemesi, adada self-determinasyon 
kararı çıkmaması ve Rumların taleplerinin karşılanmaması halinde 7 ay süren 

ateşkes sürecini bitirerek tekrar şiddet eylemlerine başlayacağı yönünde ipuçları 

elde etmesidir.116 EOKA’ya ait bir merkezde ele geçirilen belgeler ve yakalanan 

bir EOKA mensubunun verdiği bilgilere göre başlayacak terörist saldırıların ilk 

aşamasında ciddi bir hasar verileceği belirtilmektedir.117 Bununla birlikte adadaki 
İngiliz idaresi ise her şeyin güvenlik güçlerinin kontrolü altında bulunduğunu ve 

önünde sonunda EOKA yeraltı örgütünü ortadan kaldıracaklarını 

belirtmektedirler.118 

 TMT’ye, “Başla.” emri verilmeden böylece TMT faaliyetleri de yoğunlaşır 

ve ilk bildiriler de aynı günlerde, 15 Kasım 1957 tarihinde dağıtılır. Halen Rum 

bölgesinde kalan Eğlence köyünde yapılan ilk faaliyetlere Lefkoşa 

Büyükelçiliği’nde görevli Mustafa Kemal Tanrısevdi ev sahipliği yapar. Bu arada 

özellikle Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Rauf R. Denktaş adanın dört bir tarafını 

                                                           
115  KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile 8 Temmuz 2003 tarihinde 

Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
116  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.17, OCI No. 5253/57, 30 Ağustos 1956 tarihli rapor. 
117  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.17, OCI No. 5253/57, 17 Ekim 1957 tarihli rapor. 
118  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.17, OCI No. 5253/57, 17 Ekim 1957 tarihli rapor. 
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dolaşarak adayı öğrenmeye çalışan M. Kemal Tanrısevdi’nin Türkiye tarafından 

resmi görevle bu işe gönderildiği düşüncesindedirler. Bu düşünceden hareketle de 

onu ziyarete karar verirler. Hemen ardından bu faaliyetlerin yoğun olarak devam 

ettiği günlerden birinde Rauf R. Denktaş evinde bir kokteyl verir. Davetliler 

arasında Osman Örek, Hazım Remzi, Alaaddin Gülen, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve 

M. Kemal Tanrısevdi de vardır ve tarih 15 Kasım 1957’dir. Kokteyl sonrasında 

herkesin dağılmasını müteakip evde Dr. Burhan Nalbantoğlu, Rauf R. Denktaş ve 

Mustafa Kemal Tanrısevdi kalırlar. Bu arada teşkilatın ismi TMT olarak 

belirlenirken Rauf R. Denktaş “Mülayım”, M. Kemal Tanrısevdi “Nazım” ve Dr. 
Burhan Nalbantoğlu da “Raci” kod ismini alırlar. TMT’nin ilk bildirisi de o gün 

kaleme alınır; ancak Rauf R. Denktaş, Kemal Tanrısevdi’nin aksine teksirlerin 

orada çoğaltılmadığını belirtir. Rauf R. Denktaş’ın evinde hazırlanan bu teksirler 

Dr. Burhan Nalbantoğlu vasıtasıyla Türk Lisesi’nde çoğaltılır119 ve ertesi gün 

bütün adaya dağıtılır.120  

 İhaneti katiyet kesbetmedikçe hiçbir Türk’ün burnunun kanatılmasına, tek 

bir Türk’ten tek bir kuruş alınmasına müsaade edilmeyecektir.” parolasıyla 

kurulan ve bunu gerek Kıbrıs Türk halkına ve gerekse TMT mensuplarına bir 

direktif olarak bildiren ve halkın moralini, dağıtılan bildirilerle ayakta tutmaya 

çalışan TMT ada sathında ikinci bültenini de 13 Aralık 1957 günü dağıtır. 

TMT’nin kuruluş aşamalarını tamamladıktan sonra ada sathında yavaş yavaş 

faaliyete geçmesiyle beraber yayımladığı bu ikinci bildiride ismi TMT Komitesi 

olarak geçmektedir. Daha sonraki dönemlerde bu ifadedeki “Komitesi” ibaresi de 

kaldırılarak teşkilatın ismi bilinen şekliyle TMT olacaktır. İlk bildirilerden de 
anlaşılacağı üzere kurulan teşkilatın silahlı mücadele etme gibi bir düşüncesi 

yoktur. Öncelikle uygulanmak istenen pasif direnişler ve eylemlerdir. Kişilerin 

kendilerine ait evlerinde bulunan bir kaç silahı dışında teşkilatın herhangi bir 

silahlı gücü veya potansiyeli de bulunmamaktadır ve bu şekliyle daha önce kurulan 

9 Eylül ve Volkan teşkilatlarından çok farklı da değildir. Ancak bu yeni teşkilat 

daha sonra sadece bölgesel faaliyetlerin içine girmeyecek ve bütün ada sathına 

yayılarak bütün Kıbrıs Türkleri için mücadele edecektir.121 Öncelikle Lefkoşa ve 

çevresinde genişleyen bu teşkilatlanma faaliyetleri daha sonra adanın farklı 

noktalarına da yayılmaya başlar.  

                                                           
119  TMT Lefkoşa Sancağı Kovanbeyi Nevzat Uzunoğlu bu durumu “Bazı broşürler 

basmaya başladılar. Bunları Mezunlar Birliği vasıtasıyla köylere, oraya buraya 

dağıtmaya başladılar. O zaman da isim yine TMT’ydi.” şeklinde açıklamaktadır. 
Merhum Nevzat Uzunoğlu ile 13 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de yapılan görüşme. 

120  Bu bildiri 15 Kasım 1957 tarihinde düzenlenen kokteylde çoğaltılıp orada bulunanlara 

dağıtıldığına göre Kıbrıs Türk kamuoyuyla buluşması da ilk defa 16 Kasım 1957 
tarihinde gerçekleşecektir.  

121  KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile 8 Temmuz 2003 tarihinde 
Lefkoşa’da yapılan görüşme.  
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 Bu arada Atina’da bir açıklamada bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı 

Averoff ise adadaki EOKA şiddeti ve İngiliz İşçi Partisi’nin konuyla ilgili yaptığı 

açıklamanın ardından Yunanistan’ın Kıbrıs sorunu hakkında kaçınılmaz olarak çok 

daha ciddi bir pozisyon alacağını belirtir.122 İngiltere’de o günlerde yapılacak olan 

genel seçimlerde muhtemelen İşçi Partisi’nin kazanacağını tahmin eden 

Yunanistan’daki siyasi parti yetkilileri ve Yunan basını ise Karamanlis 

hükümetinin İşçi Partisi’nin Kıbrıs’a yönelik çözüm önerileri dışında yeni bir şey 

söylememesi ve kamuoyunu tatmin edememesi halinde ülkede çok ciddi bir 
muhalefetle karşılaşacağı ve zorlanacağı düşüncesindedirler. 

 Kıbrıs’ta Rauf Denktaş ve arkadaşları tarafından TMT ile ilgili bir takım 

hazırlıklar yapılırken aynı anda Türkiye’de de faaliyetlere girişilir. Aralık 1957'de 

STK Başkanı Tümg. Daniş Karabelen, Kore Harbi günlerinden tanıdığı Bnb. 

İsmail Tansu'yu odasına çağırır. Tereddütkar bir halde odanın içinde bir o yana bir 

bu yana dolaşırken söze nasıl gireceğini düşünmektedir. Kore harekâtı sonrasında 

Türkiye’ye dönen ve yeni kurulmuş olan Seferberlik Tetkik Kurulu (STK) 
Başkanlığı görevine getirilen Daniş Karabelen Paşa bu görev çerçevesinde 

personeli de bizzat kendisi seçer ve Kore’de yer altı faaliyetleriyle gerilla harekâtı 

konusunda uzman olmuş, bu tür eğitimden geçmiş personeli kendi kadrosuna alır. 

Bu şekilde kadroya dahil edilenler arasında Lojistik Şube Müdürlüğü yapan Bnb. 

İsmail Tansu ile daha sonra TMT’nin ilk Bayraktarı olacak olan Alb. Rıza 

Vuruşkan da bulunmaktadır. STK özellikle Sovyetler Birliği ve müttefikleri 

tarafından yapılabilecek bir saldırı ve işgale karşı koymak üzere Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin meşru Türk Silahlı Kuvvetleri çerçevesinde tamamen 

devletin resmi organları tarafından ve yasalarla kurulmuş bir organizasyon 

olmasına rağmen bu sefer karşılarına çıkan görev ve kendisinden istenilen hizmet 
yurtiçi değil yurtdışı ile ilgilidir. O güne kadar Türkiye’ye yönelik olarak meydana 

gelebilecek bir tehlikeye karşı organize olmuş olan STK böylece ilk çalışma 

alanını ülke dışında; ancak Türklerin yaşadığı topraklarda bulacaktır. Burada 

özellikle vurgulanması gereken bir nokta ise gerek daha önce oluşturulan veya 

oluşturulmaya çalışılan bölük börçük organizasyonlardaki vatansever Kıbrıs 

Türklerinin bir araya getirilmesiyle Rauf R. Denktaş, Kemal Tanrısevdi ve Dr. 

Burhan Nalbantoğlu tarafından temeli atılan TMT, gerekse daha sonra Alb. Rıza 

Vuruşkan komutasındaki askeri heyetin göreve başlamasıyla daha farklı normlara 

ve standartlara ulaşan teşkilat kuruluş aşamasının ilk anından TMT’nin 1976 

yılında lağvedilerek KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak ortaya çıktığı 

ana kadar hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik kavga ve kaygıların içinde olmaz ve 

hiçbir şart altında siyasi mücadelelere girmez. Bu bağlamda TMT’nin herhangi bir 

siyasi görüş, fikir veya parti ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Türkiye’de ve 

Kıbrıs’ta bu gelişmeler yaşanırken Kıbrıslı Türklerin de gizliden gizliye silah 

                                                           
122  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.17, OCI No. 5253/57, 17 Ekim 1957 tarihli rapor. 
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depoları hazırlamakta oldukları yönünde kuşkular yaşanmaya başlanır.123 
Amerikalılara göre Atina’daki Yunan yetkililer ve Kıbrıslı Rumlar özellikle 
Türkiye’yi Kıbrıs Türklerine yönelik silah temin etmekle suçlamasına rağmen bu 

suçlamaların doğrulu hakkında ancak son zamanlarda Türk gazetelerinde bir takım 

ipuçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Aynı istihbarat raporlarına göre Rumlarla 

Kıbrıslı Türkler arasında daha önce “yok denilecek kadar az” şiddet eylemi ortaya 

çıkmasına rağmen şiddet yanlısı EOKA’cıların tekrar daha geniş kapsamlı terör 

eylemlerine girişmeleriyle birlikte toplumlararası tehlikeli çatışmalar da 

muhtemelen yaşanacaktır.124 Bu dönemde Kıbrıs adasının Yunanistan için önemi 

Yunan askeri kaynaklarında şu şekilde ifade edilir;125  

“1- Avrupa’dan Ortadoğu memleketlerine giden bütün hava ve deniz 

trafiğini kontrol eder. Aynı şekilde Süveyş Kanalı’nın girişini tehdit veya 

muhafaza edebilecek bir mevkiye sahiptir. 

2- Ortadoğu memleketlerine karşı girişilecek herhangi bir harekât 

teşebbüsünün yegâne çıkış noktasıdır ve ayrıca buralarının muhafazası için yegâne 

ön tahkimattır. Ortadoğu memleketlerine karşı yegâne çıkış noktası olduğu halde 

burasının Oniki Adalar ve Rodos tarafından desteklenmesi ve Ortadoğu’da bir 

müşterek alan meydana getirilmesi şarttır. Bunların desteği olmaksızın mevkii 

itibarıyla müdafaasız kalacaktır. 

3- Yukarıda belirtilenler muvacehesinde ve arazisinin müsait olması 

nedeniyle Kıbrıs’ta kara, deniz ve hava kuvvetleri bulundurulması uygundur.”  

KIBRIS İSTİRDAT PLANI’NIN ORTAYA ÇIKMASI 

Binbaşı İsmail Tansu, STK’de Lojistik Şube Müdürü olarak görev 

yapmaktadır. ABD'den gelen bir teklifle ilgili olarak Türkiye bir gün Rusya 

tarafından işgal edilirse buna karşı direniş yapmak ve gerilla savaşı başlatmak için 

bir teşkilat kurulması gerektiğine inanılır ve bu dairenin kuruluş hazırlıkları başlar. 

Dolayısıyla STK’nin ilk kuruluş döneminde var oluş gayesi özellikle Sovyetler 

Birliği ve müttefikleri tarafından yapılabilecek muhtemel bir saldırı karşısında yer 

altı mücadelesi vermek ve işgale karşı koymak olarak ortaya çıkar. 7 Temmuz 

                                                           
123  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.17, OCI No. 5253/57, 17 Ekim 1957 tarihli rapor. 
124  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.17, OCI No. 5253/57, 17 Ekim 1957 tarihli rapor 
125  Kıbrıs Yunan Kuvvetleri Alay Komutanlığı (KYKAK), S-3, D-No.290/3/95, Kraliyet 

As. Pos.902, 10 Haziran 1969 tarihli resmi yazı. 
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1958126 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrıldıktan sonra da aynı dairede sivil 

uzman personel olarak görev yapmaya devam eden STK Başkanı Tümgeneral 

Daniş Karabelen ve kurmayları Ankara'da, Rauf Denktaş ve kurmayları da 

Kıbrıs'ta kendilerine verilecek “Harekete geçin.” emrini 7 ay bekler. Askeri 
kanatta Kıbrıs’a yönelik olarak hazırlıklar tamamlanmış olmasına rağmen hükümet 

kanadından uzun bir süre ses seda çıkmaz. Esasında böyle bir konuda karar 

verebilmek o kadar da kolay değildir. NATO içerisinde Yunanistan ve İngiltere ile 

birlikte yer alan Türkiye’nin daha sonra Kıbrıs’ta garantör devlet olarak beraber 

anlaşmalara da imza atacağı bu iki ülkenin yanında diğer NATO ülkeleri 

karşısında da zor duruma düşebileceği, gizlice ve yasal olmayan yollardan Kıbrıs 

Türklerini silahlandırdığı suçlamasıyla karşılaşabileceği düşüncesi hükümeti daha 

dikkatli adım atmaya sevk etmektedir. Öte yandan Yunanistan tarafından 

desteklenen Grivas yönetimindeki EOKA tedhiş örgütünün Kıbrıs’ta şiddeti 

arttırması ve EOKA’yı desteklemeyen herkesi Rum, Türk veya İngiliz olup 
olmamasına bakmadan katletmeye devam etmesi adada Kıbrıs Türklerini gelecekte 

hiç de güzel günlerin beklemediğinin açık bir kanıtı olarak ortada durmaktadır. 

TMT’nin teşkil edilmesinin ardından harekete geçilmesi konusunda neden bu 

kadar uzun süre beklendiğini bir seferinde Kıbrıs’a sevk edilen silahlarla ilgili 

olarak Dışişleri Bakanı ile görüşen Binbaşı İsmail Tansu’ya bizzat Dışişleri Bakanı 

Fatin Rüştü Zorlu’nun kendisi açıklar.127 KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. 

Denktaş da bu bekleme dönemini “...Fatin Rüştü Bey (Kıbrıs’ta teşkilatlanma 

fikrini) Adnan Menderes’e açıyor. Adnan Menderes karar verinceye kadar sekiz ay 

mı dokuz ay mı ne geçiyor. O işte bir şey dönemidir. Burada olan hadiseler var, 

disiplinsizlikler var. O dönemde olmuştur işte ve işte en sonunda Eylül 1958’de İş 

Bankası’nın müfettişi olarak arkadaşlarıyla birlikte Rıza Vuruşkan geliyor ve 

dizginleri ele alıyorlar...”128 şeklinde izah eder.  

1951 yılında Yunanistan Başbakanı Papagos’un Rumları silahlandırdığını 

ve adaya daha sonra Korgeneralliğe kadar yükseltilen Albay Grivas’ı gönderdiğini 

bilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Kıbrıs meselesinin 

artık diplomasi ile halledilemeyeceği düşüncesindedir. Gerekli iznin alınmasıyla 

beraber Binbaşı İsmail Tansu ve Tümgeneral Daniş Karabelen hemen gerekli 

koordineyi sağlayarak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ankara'ya davet ettikleri 

Kıbrıs Türk toplumunun iki önemli lideri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş 

ile Kıbrıs'ta kurulacak teşkilatı ve işbirliğinin nasıl organize edileceği konusunda 

ilk toplantılarını 1958 yılı Haziran ayında Ankara, Kızılay’da bulunan Modern 

                                                           
126  Bu tarih Kıbrıs tarihi açısından da ilginçtir çünkü Kıbrıs’ta İngiliz yetkililerin 

bildirdiğine göre 1 Nisan 1955 gününden itibaren Temmuz 1958 gününe kadar toplam 
316 kişi EOKA tarafından öldürülmüştür. Halkın Sesi, 4 Temmuz 1998. 

127  Emekli Albay İsmail Tansu ile 18 Mart 2005 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme.   
128  KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile 8 Temmuz 2003 tarihinde 

Lefkoşa’da yapılan görüşme.  



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

77 

Palas Oteli'nin lobisinde yaparlar. Bu toplantıya 6 kişi katıklır ve Kıbrıs Türklerini 

temsilen toplantıya katılan Dr. Küçük, Denktaş ve Dr. Nalbantoğlu yanında 

STK’yi temsilen gelen Karabelen Paşa, Bnb. Tansu ve Yb. Vuruşkan bu toplantıda 

KİP ve adada oluşturulacak teşkilat konusunu masaya yatırırlar. Bu toplantı Dr. 

Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Türkiye’deki TMT görevlileri Tümg. Daniş 

Karabelen, Alb. Rıza Vuruşkan ve Bnb. İsmail Tansu’nun da ilk yüz yüze 

görüşmeleridir. TMT’nin temeli bu toplantıda atılır;129 ancak bu ilk toplantıda 

adada hiçbir mukavemet örgütünün ve silahın olmadığının belirtilmesi, Alb. İsmail 

Tansu’nun da belirttiği üzere bütün faaliyetlerin sıfırdan başlatılmasını gerektirir. 

Bu toplantıda yapılan konuşmalar ve alınan kararlardan ziyade belki de bu toplantı 

ile ilgili olarak üzerinde en çok konuşulan ve tartışılan husus bu toplantıda Bnb. 

İsmail Tansu tarafından Rauf R. Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’e Kıbrıs’ta faaliyette 

bulunan bir takım örgütlerle ilgili olarak yöneltilen sorudur. Bnb. Tansu bu ilk 

görüşme sırasında adada Volkan, Karaçete, Dokuz Eylül gibi bir takım örgütlerden 

bahsedildiğini duyduklarını, bu örgütlerden faydalanılıp faydalanılamayacağını 

öğrenmek istediklerini belirtir. Bnb. Tansu’nun ifadesine göre bu soruya Dr. Fazıl 

Küçük herhangi bir cevap vermezken Rauf R. Denktaş adada kayda değer bir 

örgütlenme olmadığını, adı geçen örgütler içerisinde vatanını seven cesur Kıbrıslı 

Türk gençleri olmakla beraber her şeye sıfırdan başlanılması gerektiğini belirtir.130  

Bu ilk görüşme sonrasında derhal işe başlanır ve Ankara’da eğitilmek üzere 

sağlam, güvenilir ve gönüllü Kıbrıslı gençlerin temini konusu gündeme gelir. Bu 

aşamada devreye o günlerde Ankara’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu girer ve 

söz konusu Kıbrıslı gençlerin temini konusunu üzerine alır. Tabii bu mesele hiç de 

kolay olmayacaktır. Üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelmiş olan öğrenciler 

arasından teşkilata faydalı olacak, ağzı sıkı, sorumluluk sahibi ve gönüllülük 

esasına göre çalışacak gençlere ihtiyaç vardır. Daha sonra ilk etapta Türkiye’de 

okuyan üniversite öğrencisi Kıbrıslı gençler arasından Dr. Burhan Nalbantoğlu 

tarafından bulunan sekiz kişi TMT kuralları, gizlilik ve ketum olma üzerine yemin 

ettikten sonra eğitilmeye başlanırlar. Bu gençlere geceleri teorik derslerin verildiği 

yerlerden bir tanesi de Ankara, Kızılay’da bulunan Zafer Hanı’ndaki Kıbrıs Türk 

Kültür Derneği’dir. Doktor Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs’ta örgütleme 

faaliyetleri esasında çok daha öncelere dayanmaktadır.  

Binbaşı İsmail Tansu'nun ifade ettiği gibi TMT ile ilgili çalışmalara 

STK’ye bu konuda dönemin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından resmi yetki 

ve görev verilmesinin ardından hemen başlanır. Kurulacak teşkilat ile ilgili bir 

plan hazırlanır ve söz konusu plan Org. Salih Coşkun’un yerine Genelkurmay 2. 

Başkanlığı görevine getirilen Org. Cevdet Sunay’a arz edilir. Bu plan daha sonra 

Kıbrıslı Rumların ve Yunanların Enosis emellerine karşı olarak Türklerin Kıbrıs’ı 

                                                           
129  Emekli Albay İsmail Tansu ile 18 Mart 2003 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. 
130  Emekli Albay İsmail Tansu ile 15 Eylül 2007 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. 
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geri alması anlamına gelen “İstirdat” kelimesinden hareketle KİP-Kıbrıs İstirdat 

Planı adını alır. Her ne kadar hazırlanan planın ismi KİP olsa ve gaye Kıbrıs 

adasını geriye almak gibi son derece iddialı görünse de esasında ne STK, ne TMT, 

ne Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti ve ne de Genelkurmay Başkanlığı’nın 

böyle bir gayesi söz konusudur. Zaten Kıbrıs’ta daha önce Kıbrıs Türkleri 

tarafından nüvesi atılmış olan TMT’nin devam ettirilmesi de adadaki gayenin 

sadece savunmaya ve karşı koymaya yönelik olduğunun en açık delilidir. 

Bu arada EOKA da Kıbrıs’taki faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumdadır ve 

BM Güvenlik Konseyi’nde Aralık 1957 itibarıyla Kıbrıs sorunu konusunda 

Yunanistan hükümetinin talep ettiği doğrultuda tatmin edici bir çözüm çıkmaması 

halinde yeni bir şiddet eylemi kampanyasına girişeceği yönünde uyarılarda 

bulunur.131 Aynı günlerde bir açıklamada bulunan Yunan hükümeti ise BM Genel 

Sekreterliği tarafından devam eden görüşmeler sürecinde Kıbrıs’la ilgili yeni 

adımlar atılacağı yönünde garanti verilmesinin sorunun çözümüne katkıda 

bulunacağını ifade eder.132 Amerikan istihbaratı ise Türkiye’deki seçimler 

sonrasında güçlü bir pozisyonda ortaya çıkan Türk hükümeti ise Yunanistan’la 

ilişkileri normalleştirmek amacıyla sorun yaratan Kıbrıs konusunda belki de çok 

daha esnek bir politika izleyebileceği düşüncesindedir. 17 Kasım 1957 günü ada 

sathında EOKA tarafından basılıp dağıtıldığı tahmin edilen bildirilere göre 

İngilizler ve Amerikalıların BM Genel Kurulu tarafından muhtemelen Aralık 1957 

başında yapılacak toplantılarda Kıbrıs sorunuyla ilgili alınacak muhtemel bir 

çözümü baltalamaları133 halinde EOKA tahmin edilemeyecek oranda büyük bir 

İngiliz karşıtı eyleme başlayacaktır. Amerikalılara göre daha önce EOKA 

tarafından Kıbrıs adasında işlenen cinayetler, resmi binalara yapılan sabotajlar ve 

kundaklamalar ve karışıklıklar adadaki Rum halkı kışkırtma ve yeni şiddet 

eylemleri gerçekleştirme yönünde EOKA’nın gücünü gösteren işaretlerdir.134 Aynı 

raporda dikkat çekilen bir başka husus ise Kıbrıs’taki Rum Ortodoks Kilisesi’nin 

yeni bir terörist saldırı hazırlığında bulunan EOKA’yı durdurmasının giderek daha 

da zorlaşacağı hususudur. Öte yandan Amerikalıların aynı rapordaki bir başka 

gözlemi ise EOKA tarafından adada çok daha geniş çaplı bir şiddet eylemi 

başlatılacak olursa Atina’daki hükümet yetkililerinin Türk-Yunan ilişkilerinde 

kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak olan gerginliği ve anlaşmazlıkları ortadan 

kaldırmak amacıyla Kıbrıs’ta farklı çözüm önerilerini de tartışmaya istekli 

                                                           
131  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.14, OCI No. 6414/57, 12 Aralık 1957 tarihli rapor.  
132  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.17, OCI No. 5253/57, 17 Ekim 1957 tarihli rapor. 
133  CIA raporunda bu konuyla ilgili olarak kullanılan kelime “to torpedo” fiilidir. 
134  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.14, OCI No. 6414/57, 12 Aralık 1957 tarihli rapor. 
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oldukları yönündedir.135 Bu bağlamda Yunan Dışişleri Bakanı Averoff da BM 

Genel Konseyi’nde sorunun çözümü yönünde atılacak en ufak adımın bile 

müzakerelerin devam etmesi için gerekli olduğunu ve bu durumun BM Genel 

Sekreteri’ne yeni adımların atılması yönünde bazı dersler vermesi gerektiğini 

belirtir. Böyle bir çözüm önerisinin BM tarafından kabul edilmesi halinde Averoff 

kendi ülkesinin Kıbrıs’ın geleceğiyle ilgili olarak yapılacak üçlü bir konferansa 

katılma yönünde de istekli olacağını belirtir.136  

Amerikalı istihbaratçılar özellikle Adnan Menderes’in Türkiye’de yapılan 

genel seçimleri kazanmasının ardından Kıbrıs konusunda kalıcı bir çözüm için 

yeni ortaya çıkan şartları çok daha kolay kullanabileceği ve işinin kolaylaştığını 

değerlendirirler. Aynı kaynak Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili “Taksim” politikasında 

herhangi bir yumuşama emaresi görülmemekle birlikte Menderes yönetiminin 

Yunanistan’la ilişkiler bağlamında bu temel sorunun halledilmesi için daha esnek 

bir siyaset takip edebileceğini de belirtir. Hazırlanan planın asıl hedefi Rum 

silahlarını önce püskürtmek daha sonra da mağlup etmektir. Plan hazırlanmıştır 

ancak planı uygulamaya koyacak kadro henüz tespit edilmemiştir. Personel temini 

ile ilgili listeler hazırlanır ve öncelikle komando eğitimi almış, gerilla ve gizli 

harekât uzmanı olan gönüllü subaylar arasından TMT’nin Türkiye listesi yavaş 

yavaş şekillenmeğe başlar. Soğuk yaklaşım usulüyle tepkisi ölçülen personele 

yapılacak faaliyetle ilgili bilgi verilir. TMT tamamen meşru müdafaaya yönelik 

olarak kurulmuş bir organizasyon olarak kuruluş sürecinde tespit edilen kurallara 
ve ilkelere tamamen sadık kalır ve bu ilkeler doğrultusunda gizli olarak Türk 

hükümetinin gizlice Kıbrıs’a gönderdiği silah, mühimmat ve subaylarla kurulma 

aşamasına gelir.137  

Öte yandan BM Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1957 tarihli toplantısının 

başlamasıyla birlikte adada EOKA tarafından bir dizi kargaşa ve karmaşıklık 

yaratılır ve EOKA dağıttığı bildirilerle BM toplantılarından kabul edilebilir bir 

çözüm çıkmadığı takdirde topyekûn savaş başlatacağı tehdidinde bulunur.138 
Amerikalı istihbaratçılara göre bütün bu tehditleri savuran ve adayı yaşanmaz hale 

getiren EOKA ayrıca adaya yeni atanan İngiliz Valisi’nin isteği üzerine şiddet 

eylemlerini 5-6 hafta süreyle erteleyebileceği yönünde bir gönüllülüğü de ortaya 

                                                           
135  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.14, OCI No. 6414/57, 12 Aralık 1957 tarihli rapor. 
136  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.14, OCI No. 6414/57, 12 Aralık 1957 tarihli rapor. 
137  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Sebep ve Sonuçlarıyla 1974 Barış Harekâtı, 

Girne, 1996, s. 53 
138  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.17, OCI No. 6414/57, 12 Aralık 1957/2 tarihli rapor. 
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koyar.139 Amerikalı istihbaratçılara göre Yunanistan adada self-determinasyon 
konusunda Rum-İngiliz görüşmelerinin devam etmesi yönünde ısrarcı davranırken 

Türkiye ise “Taksim” politikasından taviz vermemektedir.  

1970’li yıllara girildiğinde Yunanistan’la Türkiye arasındaki problemler 

sadece Kıbrıs’la sınırlı kalmayacaktır. Bu dönemde Kıbrıs’ın pozisyonu ve 

Yunanistan’ın Kıbrıs adasını nasıl değerlendirdiği konusunda resmi kaynaklara 

yansıyan Yunan görüşü ise şu şekildedir;140 

“1- Yunanistan’ın 1952 yılından bu yana Kıbrıs’ı kendine bağlamak için 

Birleşmiş Milletlere müracaat ettiği ve bu mücadelesinde Kıbrıslı Rumların da 

(buna) 1 Nisan 1955’de İngiltere’ye karşı başlattıkları EOKA mücadelesiyle 

katkıda bulundukları bilinmektedir. 

2- Bu mücadele neticesinde Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin dâhil 

olduğu Londra ve Zürih Anlaşmaları (Şubat 1959) imzalandı ve neticede bağımsız 

Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Mezkûr anlaşma mucibince İngiltere’ye Kıbrıs’ta 

üsler bulundurma yetkisi verildi.  

3- Londra ve Zürih anlaşmalarını uygulama yönüne gidildiğinde bunun 

yeni kurulmuş cumhuriyetin ilerlemesine mani olduğu görüldü. 1963 yılında bu 

husus Kıbrıs Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios tarafından şikâyet edildi. 

4- Bu şikâyetten memnun olmayan Türkiye, meclisten, Türk köyleri, üçlü 

karargâh ve eğitmen grubundan subaylarını çekmiş ve bazı bölgelerin Türk 

sakinlerini de Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere çekerek bir de facto durumu 

yaratıp Kıbrıs hükümeti içerisinde sözde bir Türk yönetimi kurmuştur. 

5- Yukarıda yazılı Türk planını akamete uğratmak için Başpiskopos 

Makarios, Türklere karşı silahlı müdahalede (Kaymaklı, Erenköy ve St. Hilarion’a 

karşı 1964 harekâtı) bulunmak mecburiyetinde kalmıştır. Fakat dış müdahale 

nedeniyle Türkler planlarını uygulayabilmişler ve neticede şimdiye kadar 

muhafaza ettikleri Ağırdağ-Lefkoşa, Mağusa, Lefke, Erenköy, Yeşilırmak gibi 

bölgeleri ve köprübaşı kurmuşlardır. Bu arada Türklerin çoğunlukta olduğu 

köylerde de Türkler askeri yönden teşkilatlanmışlardır. Ağırdağ-Lefkoşa 

kantonunu da Kıbrıs Türk Alay Komutanlığı kampından çıkarak yerleşmiştir. 

6- Türkiye’nin devamlı olarak yaptığı müdahale tehditlerine karşı 

Yunanistan’ın Yunanlar, Kıbrıs Yunanlarına (Kıbrıslı Rumlar) mümkün olan her 

türlü personel ve teçhizat yardımında bulunmuşlardır. Adada bu şekilde meydana 

gelen Yunan birlikleri Aralık 1967’de Köfünye hadiselerinden (Kasım 1967 

                                                           
139  CIA Archive, Nationalist Violence on Cyprus File, Current Intelligence Weekly Review, 

Copy No.17, OCI No. 6414/57, 12 Aralık 1957/2 tarihli rapor. 
140  Kıbrıs Yunan Kuvvetleri Alay Komutanlığı (KYKAK), S-3, D-No.290/3/95, Kraliyet 

As. Pos.902, 20 Mayıs 1971 tarihli resmi yazı. 
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harekâtı) sonra adadan ayrılmışlardır. Harekât Köfünye’deki Kıbrıs Türk 

birliklerini kesmiş oldukları Lefkoşa-Limasol yolunu açmak için yapılmıştır…”  

Rumlar ve Yunanlar adada bir yandan Türkiye’ye karşı mücadele ederken, 
bir yandan da Yunanistan’daki Albaylar Cuntası’nın taleplerine karşı mücadele 

etmektedir. 1960 sonrasında adayı yasadışı ve antlaşmalara aykırı olarak 

silahlandıran ve binlerce Yunan askeri personelini gizlice adaya çıkartan 

Yunanistan olası bir Türk harekâtına karşı her türlü tedbiri almaya 

çabalamaktadır. Dönem Makarios’la Grivas ve Makarios’la Atina yönetimi 

arasında yaşanan bir sinir harbine ve psikolojik savaşa sahne olmaktadır. Bu 

arada Grivas’ı destekleyen Patris gazetesi ise Barış Gücü’nün denetiminde olması 

gereken silahların Makarios’un özel doktoru olan Lyssarides’in partisine bağlı 

komünist gruplara dağıtıldığını ileri sürer.141 Yunanistan’daki cunta hükümetiyle 

Makarios arasında bu çatışmalar yaşanırken Kıbrıs’ta askeri birlikler içindeki 
görüş ayrılıkları da had safhadadır ve askeri personel de Atina’ya bağlı olarak 

çatışmalar yaşamaktadır;142  

“1- Genel: 

Bilindiği gibi askerlerimiz davranış, tutum ve kanunlara itaat yönlerinden 

sınıflandırılarak Milli Muhafız Ordusu’ndaki görevleri ayarlanmaktadır. 

2- Sınıflar (Kategoriler): 

a- Kategori  (Tehlikeli komünistler) 

1) Tarifi: Tehlikeli komünistler bu kategoriye girer. 

2) Unsurları (Kriterleri): 

Bu kategoriye konacak şahıslarda şu unsurlar aranacaktır: 

1- Komünistliğe inanmış, komünist birliklere üye olup bu uğurda canı 

gönülden çalışmış veya çalışmakta olan, asker oldukları sürece uslu görünseler 

bile Milli Muhafız Ordusu’nun güvenliğini sarsacak ve genel milli menfaatlerimize 

zararlı olacak şahıslar bu kategoride sayılacaklardır. 

                                                           
141  Yunan askeri gücü ise Barış Gücü’nün görev yaparken bazı aksaklıklara neden 

olduklarını, bu durumun Barış Gücü’nün zafiyetinden veya mensuplarının hissi 

hareketlerinden kaynaklanabileceğini veya rüşvet yemelerinden kaynaklandığını, Barış 

Gücü’nün Kıbrıslı Türkleri desteklediğini belirtir. KYKAK, S-3, D-No.290/3/95, 
Kraliyet As. Pos.902, 10 Haziran 1969 tarihli resmi yazı. Ayrıca bkz. Kıbrıs Bülteni, 
Mayıs 1973, s. 35-42. 

142  Yunanistan’ın Kıbrıs’ta bulunan 6. Taktik Grup Komutanlığı 2. Şube tarafından 32. 

Komando Taburu ile ilgili hazırladığı “askeri personelin karakter ve ideolojik 

tutumlarına göre sınıflandırılması” başlıklı rapor. KYKAK, Dosya No. 123/2/26530, 
Plan 23, Lefkoşa / 7 Haziran 1973.  
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a) Komünistlik ideolojisi veya benzer fikirler taşıyan, faal olup isteyerek bu 

ideolojiye hizmet edecek davranışlarda bulunan, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun 

güvenliğini sarsacak ve genel milli menfaatlerimize zararlı olacak askeri personel 

bu kategoride sayılacaktır. 

b- Kategori  (Faaliyetleri mahdut, hakiki komünistler) 

1) Tarifi: Kendileri veya aile fertleri komünist ideolojiye inanmış ve bunu 

yaymakta sakınca görmeyen fakat faaliyetleri mahdut kişiler bu kategoriye girer.  

2- Unsurları: 

Bu kategoriye konacak şahıslarda şu unsurlar aranacaktır; 

a) Oğlu ve kardeşleri komünist olanlar 

b) Komünist Parti ve kurumlara üye olanlar 

c) Komünist Parti veya kurumlarda üye olup da propaganda yapan veya 

üye olmaya çalışanlara yardımcı olan faal kişiler   

c- Kategori Z (Tehlikeli olmayan komünistler)  

1) Tarifi: Kendilerinin veya aile fertlerinden birisinin davranış ve tutumu 

komünist ideolojisine uygun; komünistlerle teması olan; komünistliğe inandıklarını 

söyledikleri halde hiçbir komünist parti veya kurumuna üye olmayan gayri faal 

kişiler bu kategoriye girer. 

2) Unsurları: Bu kategoriye konulacak şahıslarda şu unsurlar aranacaktır; 

a) Oğlu veya kardeşleri faal komünist olanlar 

b) askere çağrılmazdan önce komünistliğe meyyal görülen fakat koyu bir 

tutumu olmayan veya sadece komünist taraflısı görünüp de komünist partisi veya 

kurumlarına üye olmayan, sistemli propaganda yapmayan, üye toplamayan veya 

komünist broşürlerini okumayanlar 

d-Kategori  (Şüpheli şahıslar) 

Aşağıda belirtilen sebeplerden ötürü kanunlara karşı davranışları şüphe 

uyandıran şahıslar bu kategoriye girer. 

1) Bir yıllık raporlarda (lehte veya aleyhte) haklarında şüphe uyandıracak 

bilgi olan şahıslar 

2) Aleyhinde rapor olanlar (Ancak bu bilgilerin kapalı, yetersiz olmaması 

veya ispatlanması gerekiyor.) 

e- Kategori H (İlhak aleyhtarları)  
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1) Tarifi: İlhak (Enosis) aleyhtarı parti veya kurumlara üye olanlar bu 

kategoriye girer. 

2) Unsurları: Yunanistan ve ilhak aleyhinde aşağıdaki şekilde açıkça 

faaliyet gösterenler bu kategoriye girer: 

a) Yunanistan ve ilhak aleyhinde söz söyleyip faaliyet gösteren, 

propaganda yapan, Yunanistan ve ilhak aleyhinde ‘Aydınlatma Kampanyası’ 

açanlar 

b) Yunanistan ve ilhak aleyhtarı gösteriler tertipleyen ve bunlara katılanlar 

c) Salon veya meydanlarda Yunanistan veya ilhak aleyhinde konuşanlar 

d) Yunanistan ve ilhak aleyhinde yazı yazan, afiş yapıştıranlar 

e) Halkın Yunanistan ve ilhak hakkındaki güzel düşüncelerini ve 

davranışlarını aleyhte değiştirmeye teşebbüs edenler 

3) İşaretler 

a) Personel kimlik fişlerinde kategori H tek başına veya başka bir işaretle 

beraber gösterilmiş olabilir. Örneğin  

H Enosis aleyhtarı 

N (H) Millici/İlhak aleyhtarı 

Z (H) Tehlikesiz komünist/İlhak aleyhtarı 

 (H) Faaliyetleri mahdut komünist/İlhak aleyhtarı 

 (H) Tehlikeli komünist/İlhak aleyhtarı 

 ve P kategorileriyle kategori H yan yana olamaz. 

f- Kategori (Samimi milliyetçi, Enosis taraftarı) 

Kendileri ve aile fertleri tutum ve davranışlarında samimi olarak ve açıkça 

ilhak taraftarı olup milli birlik ve beraberliğe inanmış, Yunan ideolojisine 

herhangi bir şekilde hizmet etmiş ve etmekte olan, kendini bu yola adamış kişiler 

bu kategoriye girer. Bunlar ayrıca komünist aleyhtarı olup komünistlerle 

mücadele ederler.  

g- Kategori P /İlgisizler/Boş verenler) 

Politika veya politik faaliyetlere hiçbir suretle ilgi göstermeyenler bu 

kategoriye girer. Bunlar gerek kendi şahsi görüşleri veya benzer motivasyonların 

etkisi ile ilgisiz kalmalarına rağmen menfaat göreceklerini umdukları politik 

akıma veya sınıfa uymayı tasarlarlar. 
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h- Kategori  (Tespit olunamayanlar) 

Milli Muhafız Ordusu’na girdiği zamana kadar yapılan tahkikat 

raporlarında ne olduğu belirsizler veya haklarında hiçbir tahkikat yapılmayanlar 

bu kategoriye girer. 

I- Pasif milliyetçiler N 

Bu kategori gerek kendi şahıslarının gerekse ailelerinin tutum ve 

davranışları milliyetçi ve komünizme karşı olan fakat Enosis lehine faal 

hareketleri olmayan kimseleri kapsamaktadır.”  

Bu kapsamda Rum Milli Muhafız Ordusu bünyesinde ideolojik durumları 

tespit edilen personel de sınıflara ayrılır ve ilk etapta incelenen 34 personel “2 

tehlikeli komünist, 16 faaliyetleri mahdut komünist, 9 ebeveynlerinin komünistlik 
faaliyetlerini destekleyenler, 7 ilhak (Enosis) aleyhtarı milliyetçiler ve 4 ne olduğu 

tespit edilemeyenler” olarak belirlenir. Söz konusu personelle ilgili olarak yapılan 

araştırmalarda “Haralambos Haralambos; Kendisi de, ailesi de solcudur.”, 

“Tseriodis Stilianos; Komünist gösteri yürüyüşlerine katıldı.”, “Babası 

komünisttir, ailesi solcudur.” gibi ifadeler bulunmaktadır. Bu arada yapılan bir 

başka listeleme ve soruşturma sonrasında “Bölük emrine itaat etmeyecekler” ve 

“Fanatikler” olarak iki gruba ayrılan “Teşkilatlanmış Grivasçılar” ve “Enosis 

taraftarı Grivasçılar” ile ilgili olarak da listeler tutulur. Rütbesiz er ve erbaşlarla 

ilgili olarak yapılan fişleme faaliyetinin dışında yedek subaylar ve ihtiyat birlikleri 

de aynı şekilde bir fişlemeye tabii tutulurlar. Askerlik görevlerini tamamlayan 

askeri personelle ilgili olarak da ideolojik durumlarını belirten listelemeler söz 

konusudur. Personeli pratik olarak karakter ve siyasi düşüncelerine göre tespit 

etmek üzere P. Bnb. Tsinda Konstandinu başkanlığında, P. Yzb. Marku Dimitriu 
ve P. Ütğm. Küçükki Yoannu’nun oluşturduğu heyet personelle ilgili karar 

verirken personelin kategorileriyle ilgili olumlu veya olumsuz değişiklikler de 

yapar. Örneğin 32. Komando Taburu personeli olan Yangu Banayodu Yoannu 

askeri tutum ve davranışlarıyla milli karakterindeki özelliklerin “pekiyi” olması 

nedeniyle kategori ’den kategori N’ye geçirilir.  

Kıbrıs’ta görev yapan Yunan Alayı tarafından Kıbrıslı Rumlar hakkında 

yapılan değerlendirmelerde ise “…Genel olarak milli inançlara ve buna 
inandırmak için uyarma icap etmektedir. Genel olarak iktidardaki şahıslara itimat 

eden, kolayca ikna edilebilen ve siyasette pişkin olmayan bir topluluktur. Bu husus 

bir taraftan milli davaya yardımcı gibi görünüyorsa da diğer taraftan ani bir dönüşe 

gitme düşüncesine tecelli vericidir. Başpiskopos Makarios her ne kadar 

komünistlere paralel bir hat takip ediyorsa da halkın çoğunluğu bunu 

desteklemektedir. Kıbrıslı Rumlar hiç şüphesiz adanın hâkimidirler. Diğerleri ise 

azınlıktadırlar. Dürüst, hassas ve kolay ikna edilirler. Genel olarak kolay ikna 
edilebilen siyasi bilgiden yoksun, iktidardaki şahıslara itimat eden bir topluluktur. 

Kıbrıslı Rumların biz Yunan askerlerine karşı tutumları hiç de memnuniyet verici 
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değildir. Aleyhimize yapılan beyanatlar ve hareketler olumlu değildir. Bu durumu 

düzeltmek için hareketlerimize dikkat etmemiz lazımdır. Aksi hareket ettiğimiz 

takdirde bu komünistlerin ve fırsatçıların işine yarayacaktır. Bunlar yerlerini 

muhafaza etmek için ve dinsizlik hastalığından dolayı herhangi bir kimseyle 

işbirliği yapabilirler. Yunan birliklerinin Kıbrıs’a ilk geldiği günlerde Kıbrıslılar 

Yunan birliklerini sevgi gösterileriyle karşılamışlardı. 8 sene içerisinde bu 

değişikliğin ne sebeple meydana geldiğini düşünmemiz lazımdır. Bu çalışmanın 

maksadı Kıbrıs halkının ta ezelden beri yaptığı mücadelelerle hürriyeti tatmadığını 

ve hiçbir zaman anavatanın kucağında hissetmediğini göstermek içindir. Böyle 

olmakla beraber asırlar boyu Yunan kimliklerini hiçbir zaman kaybetmemişlerdir.  

Bu arada İkinci Dünya Savaşı esnasında verilen sözler de harp sonrası 

Eden’in ağzından çıkan bir ‘asla’ kelimesiyle son bulmuştur. Kıbrıslılar 

mücadeleden vazgeçmediler ve EOKA’nın mücadeleleriyle Kıbrıs adası 

İngiltere’nin elinden çıkmıştır. Son olaylar malumdur. Kıbrıs Türk azınlığı hiçbir 

hakkı olmadığı halde Kıbrıs’ta hak iddia etmektedir. Bu belki İngilizlerin işine 

gelmekte çünkü bir müddet evvel kaybettikleri müstemlekelerine tekrar kavuşmayı 

arzu etmektedirler. Kıbrıslı Rumlar uzun zamandan beri yabancı boyunduruk 

altında yaşadıkları halde Yunanlıklarını kaybetmemişler, her zaman ve daima 

Yunan anane ve geleneklerine uymuşlar ve Yunan medeniyetini takviye 

etmişlerdir. Bu Yunan milletinin ölümsüzlüğünü, bozulmayan şöhretini ispat 

etmektedir.”143 denilir. Bütün bu gerilimli günlerin ardından Atina’ya bağlı Nikos 

Sampson tarafından 15 Temmuz 1974 günü bir darbe gerçekleştirilmesi ve Kıbrıs 

Türkleri aleyhindeki girişimlerin durdurulması yönünde Türkiye’nin diplomatik 

faaliyetlerinin bir sonuç vermemesi üzerine Barış Harekâtı için bütün hazırlıklar 

tamamlanır ve harekât 20 Temmuz 1974 günü Girne’nin Pladini Plajı’nda 

başlatılır;144 

“...Bizim ani olarak Pladini Plajı’ndan Ayayorgi ve Girne’ye doğru 

taarruza başlayacağımızı düşman ummamıştı. Çünkü Pladini plajına 20 Temmuz 

günü çıkan birliklerimiz düşman mukavemeti karşısında 22 Temmuz öğleye kadar 

çıktıkları bölgelerde kalmışlardı. Düşman bizim ikinci ve asıl çıkarma grubumuzun 

muhtemelen Girne’ye daha yakın olan bir kıyıya çıkacağını hesap ederek tuttuğu 

kıyı mevzilerini terk etmeye ve kuvvetlerini toplayarak kıyı başındaki birliklerimize 

taarruz etmeye cesaret edememişti. Fakat bu ince hesap kendisini aldatmıştı. 

Şimdi düşman ummadığı istikamete ve batıya karşı savunmaya geçmeye mecbur 

olmuştu. Fakat savaş birçok faktörleriyle onun lehineydi. Sağımızdaki hâkim arazi 

düşmanın elinde bulunuyordu. Araziyi, meskûn bölgeyi ve bizim kuvvetlerimizin 
cins ve miktarlarını çok iyi biliyordu. Hâlbuki bizim için arazi ve düşman birer 

                                                           
143  KYKAK, S-3, D-No.290/3/95, Kraliyet As. Pos.902, 10 Haziran 1969 tarihli resmi yazı. 
144  Bedrettin Demirel, “Bir Savaş Hatırası”, Kara Kuvvetleri Dergisi, Sayı 44, Ankara, 

Aralık 1974,s. 18.  
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meçhuldü. Düşman bir ila iki saat önce, bizi gemilerimiz içinde teker teker 

saymıştı. Gemilerde kıyı boyunca sanki önünden geçit resmi yapmıştık. Düşman 

baskın için yaklaşmamızı beklemiş, pusuya girmiş ve önceden ateş açmamıştı...”   

Adadaki Yunan askeri gücünün Kıbrıs’ın farklı noktalarıyla ilgili istihbarat 

ve değerlendirmeleri ise son derece ilginçtir ve Yunanların muhtemel bir harekâtla 

ilgili düşüncelerini de yansıtmaktadır;145 

“Girne: Askeri bakımdan bu kasabanın hiçbir önemi yoktur. 

Lefkoşa-Girne: Askeri önemi haizdir. Lapta ve Lapta Geçidi ile Panağra’ya 

bağlanır. Savunma tarafın karşı taarruza girişeceği istikamette olduğu için bu yol 

önemlidir.  

Elverişlilik derecesine göre çıkarma yerleri: 

1- Mağusa Körfezi’nde Boğaz, Karakol, Derinya 

2- Larnaka körfezinde Voroklini ve Mazotos 

3- Omorfo körfezinde Ayirini ve Ksero 

4- Kuzey sahillerinde (Girne) Vavilla, Ayyorgi, Ayepiktito 

5- Baf sahillerinde Kasaba ve Hirsofu körfezleri” 

Görüldüğü üzere Yunan istihbaratı adaya yapılacak muhtemel bir çıkartma 

harekâtında Girne bölgesini asla düşünmemektedir ve bu harekâtın muhtemelen 

Gazi Mağusa tarafında yapılacağını tahmin etmektedir. Adadaki Yunan 

istihbaratının asla Pladini Plajı bölgesine olamayacağını düşündüğü harekât 

böylece 20 Temmuz 1974 sabahı başlatılır. Yunan gazeteleri ise daha sonraki 
dönemlerde Kıbrıs Barış Harekâtı’na geniş yer vermeye devam ederler. Örneğin 

Etniki gazetesi, 18 Ocak 1975 tarihli sayısında Kıbrıs Barış Harekâtı ve Türk 

askeri için şunları yazar;146  

“Atinalı Diyanisos Kadriyanos, Türklerin bilhassa son yıllarda bol 

casusluk ve istihbarat faaliyetlerinde bulunduğunu, buna mukabil Kıbrıs Rum 

güvenlik sorumlularının istihbarattan başka her şeyle meşgul olduklarını açıkladı. 

Bir Türk Binbaşının uzun süre Kıbrıs sahillerinin haritasını hazırladığı meydana 

çıktı. Çıkarma gemileri 20 Temmuz sabahı Girne yakınlarındaki Glikiyotissa 

(Yılanlıada) sahillerine yaklaştıklarında, donanma adanın her tarafını 

çevirdiğinde, uçaklar hedefleri dövmeye başladığında Türkler her şeyi 

biliyorlardı. Talihsiz büyük adamızda, Türk askeri harekâtı için Elen tarafından 

                                                           
145  KYKAK, S-3, D-No.290/3/95, Kraliyet As. Pos.902, 10 Haziran 1969 tarihli resmi yazı. 
146  Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK), Geçmişten Geleceğe Kıbrıs, Ankara, Şubat 2000, 

s. 41.   
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yazılan bütün yazılarda Türk ordusunun büyük harekâtının açık bir 

değerlendirilmesi vardır. Buna paralel olarak Kıbrıs Rum güvenlik kuvvetlerinin 

büyük hata ve eksiklerini ortaya koymak için çabalar oldu. Fakat bütün bunlar için 

askeri uzmanlar konuşacak ve şüphesiz belirli yıllar gizli tutulan faaliyetler 

açıklandığı zaman tarih fikrini söyleyecektir. Türklerin her zaman onlar için 

söylediğimiz gibi o kadar budala olmadıklarını ve Kıbrıs’ta başarılar için 

hudutsuz mukavemet, kabiliyet ve emek ile inat gösterdiklerini kamuoyuna 

açıklama zamanı gelmiştir. Askeri harekâtlarını hazırlamak için on yıldır aralıksız 

olarak gece gündüz çalıştılar. Subay ve astsubaylarında harekât yapacakları 

sahanın bütün hedef ve arazi detayları işlenmiş haritaları vardı.  

En küçük kaya, en küçük patika, en önemsiz arazi yükselişi açıkça 

belirlenmişti. Bunlar sadece araziyi ilgilendiren hususlar, aynı şekilde Rum 

kuvvetleri, sivil halkın gücü, adetleri, siyasal düşünceleri vb. hakkındaki bilgiler 

de ellerinde vardı... Lefkoşa’daki Kıbrıs İstihbarat Başkanlığı (KİP) Başkanı’nın 

Geçitkale köyünü Rum köyü zannetmesi, Türk kahvesine kahve içmek için girmesi 

ve tevkif edilmesi ve bütün Yunan istihbarat servislerini rezil olma tehlikesine 
sokmak cehaletini göstermesinden sonra ne söyleyebiliriz? Türklerin elinde esir 

kaldıktan sonra serbest bırakılan bir Rum şunları söylüyordu: ‘200 kadar Rum, 

Lefkoşa Türk semtinde Pavlidis garajında ağıldaki koyunlar gibi kalıyordu. İçinde 

pirinç taneleri olan sıcak sudan ibaret çorbalarını içerken yanlarına bir Türk 

subay geldi, çelik başlıklı idi ve komando işaretleri vardı. Bir esire yaklaşarak 

Rumca ‘Ne yapıyorsun, nasılsın?’ diye sordu. Bu hareket şüpheyle izlenince subay 
‘Beni tanıdın mı?’ diye sordu ve çelik başlığını çıkardı. Türk subayını tanıdığı için 

hayretler içinde kalan Rum ‘Seni hatırladım, ne yapıyorsun?’ dedi.  

Girne’nin tanınmış tiplerindendi. Son dört yıldan beri Kıbrıs’ın kuzeyindeki 

bu güzel şehirde avare bir Kıbrıslı Türk gibi dolaşıyordu. Gezilerinde bisiklet 

kullanıyordu. Daima mayo ile dolaşıyordu. Güneşte yanmış sağlam yapısı ile yaşlı 

İngiliz kadınları arasında çok başarıları vardı. Bunlar onun için ‘hayat adamı’ 

diyorlardı. Geziler için sandal kiralamakla meşgulken bir defa uyuşturucu 

maddelerle ilgili olarak tutuklandı. Fakat bu avare adam Kıbrıs Türk’ü değildi. 

Türk Komando Binbaşısı idi. 4 yıl Girne sahillerinde ve Beşparmak Dağları’nda 

faaliyet gösterdi. Beşparmak Dağları Türklerin Lefkoşa bölgesine bağlı idi ve 

bilindiği gibi 14 Ağustos’taki harekâtta Türk birliklerini desteklemekte kullanıldı. 

Daha sonraki değerlendirmeler sonucu Türk subayının çıkarma gemileri için geçiş 

yollarını tespit etmekle görevli olduğu ve bu görevini deniz altında balık avlama 

örtüsü altında başardığı anlaşıldı. Aynı zamanda sahil bölgelerini ve Kıbrıs 

hükümetinin terk etmesi ile kullanılmaz hale gelen sahil mevzilerini de haritasına 

işlemişti...” 
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SONUÇ: 

Yunan istihbarat kaynaklarının da hakkını teslim ettiği üzere Kıbrıs’ta 

görev yapan Türk askeri personeli kendilerine verilen son derece sıkıntılı, zor ve 

tehlikeli görevi en iyi şekilde icra etmişler, istihbarat ve özellikle istihbarata karşı 

koyma bağlamında son derece titiz görev yapmışlar ve düşünülenin aksine Kıbrıs 

Barış Harekâtı’nın Girne yakınlarında bugün Yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen 

Pladini Plajı’ndan başlatılması yönünde altyapıyı oluşturmuşlardır. Bu noktada 

öncelikle bahsedilmesi ve hatırlanması gerekenler 1974 Temmuz ayına kadar Türk 

Mukavemet Teşkilatı (TMT)’nda başarıyla görev yapan Türk askeri personeli ve 

ayrıca 650 kişilik Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı (KTKA) bünyesinde 1960 Ağustos 

ayından bugüne kadar adada mevcudiyetini sürdüren askeri personelin özverili, 

fedakâr ve cansiperane çabalarıdır. Çıkartma ve indirme harekâtlarının müştereken 

yapıldığı bir amfibi harekâtı olarak zorluk derecesi çok yüksek olan ve savaş 

tarihindeki yerini alan Kıbrıs Barış Harekâtı ayrıca Kıbrıs Türkleriyle Rumların 

karma yaşadıkları yerleşim bölgeleri bağlamında da son derece zor bir görev 

olmuştur.  

Bu faaliyetlere harekâtın KTKA, TMT ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

müşterek harekâtı olduğu gerçeği de eklenince Kıbrıs’ta yaşanılanların güçlüğü ve 

başarının önemi ve değeri de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bu harekâtta görev 

alan bütün Türk subayları yanında özellikle adanın muhtelif yerlerinde çıkartma 

için elverişli noktaların tespit edilmesi, Rum sualtı savunma ve engellerinin 

bulunması ve çıkartma için en uygun yerin öğrenilebilmesi için Türk askeri 

personeli yanında cansiperane faaliyette bulunan merhum Nevzat Uzunoğlu ve 

merhum Kemal (Abdullah) Sahilboylu gibi TMT mensubu Kıbrıs Türklerinin de 

rahmetle anılması gerekmektedir.  

1 Nisan 1955 tarihinde Kıbrıs asıllı Yunan subayı Georges Grivas 

tarafından kurulan ve Kıbrıs adasında öncelikle İngiliz idaresini adadan kovmak, 

ardından bu duruma karşı çıkacağı düşünülen Kıbrıs Türkleri ve kendilerine 

yardım ve yataklık etmeyen Kıbrıs Rumlarını ortadan kaldırmayı planlayan EOKA 

tedhiş ve terör örgütünün kuruluş aşamasında ABD'nin Kıbrıs konusunda son 

derece hassas davrandığı ve adada olup bitenler konusunda mümkün olduğunca 

fazla bilgiye sahip olma, öte yandan olaylara pek de fazla müdahil olmama 

taraftarı olduğu açıktır. Ayrıca Yunanistan destekli olarak ve yeraltı harbi 
konusunda son derece deneyimli bir subay olan Grivas ve kurmayları tarafından 

eğitilen EOKA'nın şiddet eylemleri konusunda ilk başlarda bunu son derece hafife 

alması ise istihbarat bağlamında eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bugün olduğu 

üzere dün de adada özellikle Doğu Akdeniz eksenli olarak sıkı işbirliği içerisinde 

olan İngiltere ve ABD'nin yeterli istihbarata ulaşamaması ve bunlara karşı 

istihbarata karşı koyma tedbirleri alamaması veya almaması ise adanın bugün hala 
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neden karmaşa içerisinde olduğu, güven ve huzur ortamından -en azından siyasi 

bağlamda- uzak olduğu sorularının da cevabıdır. 
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ÖZET 

Bir toplumdaki bireylerin eşitlikçi bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan 

demokrasilerin en önemli unsuru özgür ve adil seçimlerle yönetimin 

seçilebilmesidir. Tarihsel süreçte özellikle güçlü demokrasi geçmişine sahip 

olmayan ülkelerde demokrasiler farklı şekillerde sekteye uğramıştır. Soğuk Savaş 

boyunca özellikle ABD desteği ile birçok ülkenin demokratik siyasal işleyiş 

sürecine müdahaleler yapıldığı ve bu yolla demokrasilerin kesintiye uğratıldığı 

artık yaygın bir biçimde bilinmektedir. Kimi zamana askeri darbelere verilen 

destekler ile kimi zaman da gizli operasyonlar yolu ile ABD'nin desteklediği bir 

hükümetin iktidara gelmesi sağlanmıştır. Yine aynı dönemde kamuoyunu 

etkilemek için Amerika'nın Sesi (VOA) ve Radyo Free Europe (RFE) gibi 

yayınları yoluyla propaganda faaliyetleri yürütülmüştür. Günümüz bilgi çağında 

bu yöntemlere yenileri eklenmiştir. Bugün pek çok devlet, ulusal çıkarları 

doğrultusunda yabancı kamuoylarını etkilemek amacıyla bilgi ve internet 

teknolojilerini kullanmaktadır. Özellikle internetin yaygınlaşması ile bireylerin 

daha da özgürleşmesi beklenirken, son dönemde otokratik yönetimler tarafından 

bu teknolojinin demokratik yönetimlerin ve süreçlerin aleyhine kullanıldığı 

görülmüştür. Bu çalışmada bireysel özgürlükleri ve ifade hürriyetini genişletmesi 

beklenen internet ve sosyal medyanın tehdit olarak görüldüğü Rusya gibi ülkeler 

tarafından etki operasyonları aracı olarak kullanıldığını ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya tarafından müdahale 

edilmesi gelinilen noktanın açık bir örneğini teşkil etmektedir. Bu bağlamda bu 

çalışmanın amacı 2015-2017 yılları arasında ABD ve Almanya'da yaşanan 

seçimlere siber yollarla yapılan müdahale girişimlerini inceleyerek bu tür 

teşebbüslerin başarısız kalmasını sağlayacak öneriler sunmaktır. İki örnek arasında 

benzeşen ve ayrışan yönler açıklanarak etki operasyonlarının siber ortamdaki en 
güncel hali olan seçime müdahale çalışmalarını sonuçsuz bırakacak faktörler 

ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, ABD seçimleri, siber saldırı, Almanya, 

Rusya. 
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ABSTRACT:  

One of the pillars of a functioning democracy which provides people to be 
ruled equally is fair independent elections. There have been several examples of 
intervention to democratic processes in the countries having weaker democratic 
institutions. It is widely known that during the Cold War, the US directly or 
indirectly intervene to a number of countries’ democratic processes which led the 

way of suspension of democracy. Either supporting military interventions or 
through covert intelligence operations, US-supported politicians were helped to get 
political dominance. In addition to abovementioned tactics, media organs uch as 
Voice of America and Radio Free Europe were essentially used to serve American 
propaganda machine. In today’s digital world intervention to democracies are not 

limited to military interventions, intelligence operations and propaganda. Russia is 
today pioneering in utilizing internet and communication technologies to 
manipulate people’s election behavior. Dramatically, once seen as an accelerator 

and strong supporter of individual freedoms, freedom of expression and media, 
internet has been actively used to disseminate fake news, cementing societal 
polarization and affecting people’s opinion on political candidates in an unfair 

manner. US Presidential Elections in 2016 is an important example of cyber 
influence operations targeting electoral behavior which combines fake news, 
intrusion to computer networks, bots and trolls to disseminate provocative online 
content. This paper aims to make a comparison between Russian attempts to 
meddle elections through cyber operations in the US and Germany. It focuses on 
the factors that stop Russian cyber operations to be as successful as in the US. 

Key Words: Democracy, USA elections, cyber attack, Germany, Russia. 

1. DEMOKRASİ VE SEÇİMLER 

Demokrasilerin birincil koşulu egemenliğin halka ait olması ve bu 

egemenliğin seçilmiş temsilciler ile aracığıyla kullanılmasıdır. “Demos147 
tarafından yönetim” olarak tanımlanan demokrasi kavramının kökeni antik 

Yunan’a kadar dayanmaktadır. Amerikan Devlet başkanı Abraham Lincoln ise 

demokrasiyi “halkın, halk tarafından, halk için yönetimi” olarak tanımlamıştır 
(Heywood, 2007). Diğer bir ifade bir iktidarın ve meşru bir iktidar olabilmesi için 

mutlaka halkın onayıyla gelmiş̧ olması gerekmektedir. Ancak demokrasi kavramı, 

farklı modelleri ve teorileri ile derinlemesine incelenmeyi gerektiren ve halen daha 
üzerinde tartışmaları süregelen bir kavramdır. Öte yandan günümüz çağdaş 

demokrasilerinin üzerinde uzlaşılmış bazı asgari şartları bulunmaktadır. Özgür ve 

düzenli seçimler, çok partili siyasal hayat ve temel hak ve hürriyetler demokratik 

                                                           
147  “Demos” halk anlamına gelmektedir. 
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devlet olabilmenin birincil koşuludur. Ancak bu çalışmanın kapsamı demokrasi 

kavramının derinlemesine incelenmesinden ziyade demokrasinin asgari 

şartlarından biri olan seçimlerin incelenmesini içermektedir.  

Halkın kendi kendisini yönetebildiği en sağlıklı yönetim biçimi olan 

demokrasiler açısından seçimler birincil önem taşımaktadır. Çünkü günümüz 

dünyasının kalabalık nüfusu karşısında demokrasilerin uygulanabilmesi ancak 

temsilcilerin seçilmesi aracılığı ile sağlanabilmektedir. Diğer bir ifade ile temsili 

demokrasi olarak tanımlanan halkın kendisini yönetecek temsilcilerin seçilmesi 

işleyen demokrasilerin olmazsa olmaz şartlarından biridir. Öte yandan halkın 

temsilcilerin seçilmesi sürecine yönelik tartışmalar her zaman varlığını 

korumaktadır.  

Siyasi bir ilke olarak temsil “bir bireyin veya grubun daha geniş bir insan 

topluluğu adına hareket etmesini sağlayan bir ilişki biçimi” olarak 

tanımlanabilmektedir (Heywood, 2007). Temsil kavramı teknik olarak klasik 
demokrasi olarak tanımladığımız ancak bugün kullanımı mümkün olmayan halkın 

kendi kendini yönettiği demokratik sistemden ayrı ancak temsili demokrasi olarak 

tanımladığımız halkın temsilciler aracılığı ile kendi kendini yönetmesi kavramıyla 

doğrudan ilişkilidir.  

Temsil süreci en çok seçimler ile ilişkilendirilmiş ve her ne kadar temsil 

süreci konusunda tartışmalar devam etmiş olsa bile seçim kavramının temsil 

sürecinin en önemli unsuru olduğu konusunda uzlaşıya varılmıştır. Modern 

demokrasilerde, temsili bir biçimde hem halkın yönetime katılımı hem de halk 

içerisindeki farklı görüşlerin iktidara yansıması ancak seçimler yoluyla 

sağlanabilmektedir. Ancak burada vurgulanması gereken önemli bir unsur ise bu 

seçimlerin anlamlı olması gerekliliğidir. Diğer bir ifade temel hak ve 
hürriyetlerden -örneğin düşünce ve inanç özgürlüğü ya da ifade özgürlüğü gibi- 
yoksun bırakılarak yapılan seçimlerin iktidara yansıması da özgürlük dışı bir 

şekilde olacağı için bu tarz seçimlerin anlamlı olması beklenememektedir.  

 Çağdaş demokratik sistemlerde anayasal düzenlemeler ile seçimlerin 

düzenli aralıklarla özgür bir biçimde; genel oy, eşit oy, oy verme hürriyeti, oyun 

gizliliği, açık sayım ve dökümü ile yargı organlarının yönetim ve denetiminde 

yapılması gibi temel unsurlar güvence altına alınmıştır. Özellikle seçme hakkının 

niteliği ve seçim güvenliği birincil önceliğe sahiptir. Bu ilkelerin uygulanma 

düzeyleri o ülkedeki demokrasinin işlerliğini göstermiş olsa da günümüzde artık 

hemen hemen her ülkede aynı ilkeler “demokrasinin temel ilkeleri” kabul 

edilmektedir. Ayrıca birçok uluslararası sözleşmelerde de seçimlerin belli ilkeler 

çerçevesinde yapılması gerekliliği148 vurgulanmıştır (Türk, 1997) (Atar, 2007). 

                                                           
148  Bu sözleşmelere örnek olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (Universal 

Declaration of Human Rights); İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına 
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Demokrasilerde iktidarların birincil meşruiyet kaynağı ise yukarıda 

belirtilen ilkeler çerçevesinde yapılan seçimler yoluyla yönetimin elde edilmesidir. 

Bu bağlamda bu çalışma kapsamında bu ilkelerde en önemli olanları ise açık 

sayım ve döküm ilkesi ile yargı yönetimi ve denetimi ilkesidir. Açık sayım ve 

döküm ilkesi kullanılan oyların hilesiz bir şekilde sayımının ve kamuya ilanının 

yapılması için önem arz etmektedir. Kamuya açık bir şekilde sayılan ve dökümü 

tutulan oylar ile seçmen tercihlerinin değiştirilmesi konusundaki riskleri ortadan 

kaldırmaktadır. Benzer şekilde bağımsız yargı organları denetiminde yapılan ve 

sayılan oylar yine seçimlerin dürüstlüğü açısından çok önemlidir (Özbudun, 2005) 

(Gözler, 2000) (Atar, 2007). 

Görüldüğü üzere işleyen demokrasilere sahip toplumlarda vatandaşlar 

özgür seçimler yolu ile memnun olmadığı yönetimleri değiştirebilmek yetkisinin 

bilinci ile refah ve mutluluk içerisinde yaşayabilmektedir. Ancak bu durum sadece 

bir devletin kendi siyasi iç sistemi ile alakalı bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Gücün, güvenliğin ve hegemonyanın önem arz ettiği uluslararası 

sistemde ise devletler arası eşitlikçi ya da demokratik bir anlayış 

bulunmamaktadır. Aksine devletlerarası ilişkilerde halen daha bir devletin başka 

bir devletin işleyiş ya da yönetim biçimine farklı metotlar çerçevesinde dahil olma 
girişimleri ve hatta bazı durumlarda doğrudan dahil olduğu uluslararası ilişkiler 

tarihimde sıklıkla görülen bir durumdur. Özellikle Birleşmiş Milletler sisteminin 

oluşturulması ile beraber devletler arası ilişkiler belirli bir hukuk sistemine 

bağlanmıştır. Ancak, bazı devletler hukuk dışı ya da gizli yöntemler (askeri 

darbeler, istihbarat örgütlerinin faaliyetleri vb…) ile bir başka devleti kontrol etme 

isteklerinden vazgeçmemişlerdir. Bu bağlamda özellikle kontrol edilmek istenilen 

devletin seçim sistemlerine müdahaleler tarih boyunca sıklıkla rastlanılan bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2. TARİHSEL ÖRNEKLERLE SEÇİMLERE MÜDAHALELER 

Son yıllarda hükümetlerin, diğer ülkelerdeki seçimleri etkilemek için çeşitli 

taktikler kullandıkları bilinmektedir. Rusya hükümetinin 2016 ABD başkanlık 

seçimlerini etkilemek için geniş kapsamlı bir plan yürüttüğünün ortaya çıkması ise 

demokratik seçim yarışmaları için yabancı müdahaleye dair küresel bir tartışma 

başlatmıştır. Esasen ülkelerin birbirlerinin seçimlerine müdahalede bulunması 

uzun yıllardır var olan bir sorunken, bu son eylemin dünyanın süper gücü ABD’ye 

yönelik yapılması ve yapılan Rus müdahalesinin karmaşıklığı ve kapsamı, yeni bir 

yabancı müdahale çağının ortaya çıktığını göstermektedir. Genel olarak Rus 

müdahalesinin iki temel amacı bulunmaktadır. Demokrat aday Hillary Clinton’ın 

                                                                                                                                      
Dair Human Rights Convention); Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 
Uluslarararası Sözleşme (International Covenant on Civil and Political Rights Sözleşme 
/Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (European Human Right Convention). 
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kampanyasına zarar vermek ve Amerikan demokrasisine olan inancını, yabancı bir 

ülke tarafından siyası iktidarı değiştirmek yoluyla baltalamaktır. Tüm dünyaya 

demokrasi yayma hedefinde olan ABD’nin demokrasisine yapılan bu saldırı ise 

Amerikan siyasal kurumlarına olan güveni dünya çapında yok edebilmektedir. 

ABD seçimlerine müdahalenin ne şekilde gerçekleşeceği çalışmanın bir sonraki 

bölümünde detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu bölümde ise ABD seçimlerine 

müdahalenin tarihte ilk olmadığı, hatta ABD tarafından birçok ülkenin seçimlerine 

farklı yöntemler ile müdahale edildiğine dair örnekler ortaya koyulmaktadır.  

Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu uluslararası düzeni içerisinde ABD ve 

SSCB’nin aşırı nükleer silahlanma dışında kalan olası her düzlemde de mücadelesi 

görülmüştür. Böylesi bir dönem içerisinde ABD’nin komünist yönetimleri 

benimsememiş ya da siyasi perspektiften arada kalmış birçok ülkedeki anti 

komünist lider adaylarını açık ya da gizli yollarla desteklediği zaman içerisinde 

özellikle de Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ortaya çıkmıştır. Örneğin ABD’nin en 

önemli istihbarat teşkilatı olan CIA’in 1950'lerde İran ve Guatemala'da seçilmiş 

liderleri devirmeye yardım ettiği ve 1960'lı yıllarda diğer birçok ülkede bazı 

durumlarda suikast planları bile yaparak şiddetli darbeleri ya da anti-komünist 

hareketleri desteklediği bilinmektedir. Yine 1940'ların sonlarından 1960'lara kadar 

İtalya’da Komünist olmayan adaylara yardım ettiği de ABD’nin Avrupa’daki en 

önemli seçim müdahalelerinden birine örnek teşkil etmektedir (Shane, 2018). 
Hatta ABD’nin ve CIA’nin en bilinen seçim müdahalesinin dönemin koşullarını da 

göz önünde bulundurarak yapmış olduğu 1948 İtalya seçimleri olduğu kabul 

edilmektedir. İtalyan Komünizmiyle mücadele amacıyla ABD psikolojik ve politik 

savaşın (siyah propaganda, sendikalarla ilişkiler, sınırsız finansal destek vb…) her 

türlüsüne başvurmuştur (Pedaliu, 2018). Bu müdahalelerin ortaya çıkmasıyla da 

ABD’nin tek amacının otoriter olmayan adayların, diktatörlere karşı demokrasiyi 

teşvik etmesine yardımcı olmak olduğu birçok mecrada ifade edilmiştir. Benzer 
şekilde CIA’in 1964 Şili seçimleri üzerine de sıkı bir çalışma yaptığı, ABD yanlısı 

adaylara finansal açıdan büyük meblağlarla destek sağladığı ortaya çıkmıştır 
(Shane, 2018). 1969 yılı Tayland seçimlerinde ABD’nin UTPT partisine gizli 

finansman sağlamak yoluyla minyonlarca dolar akıttığı daha sonraki süreçte 

ABD’nin temel belgelerinden “seçim şansını iyileştirmek adına finansal destek” 

adı altında ortaya çıkmıştır (Levin, 2016). 

ABD’nin yanı sıra SSCB ve Soğuk Savaş sonrası Rusya’nın da birçok 

ülkenin seçimlerine müdahale ettiği bilinmektedir. Genel olarak, 1 Ocak 1946 ve 

31 Aralık 2000 yılları arasında arasında ABD ve SSCB / Rusya tarafından 117 

seçime müdahale yapılmıştır. Bu müdahalelerin 81’i ABD tarafından yapılırken 

36’sı SSCB/Rusya tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca aynı dönemde askeri 

darbe haricinde 18 rejim değişikliği yabancı etkiler çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Örneğin; 1953’de İran’da olduğu gibi rejim değişikliği faaliyetleri “örtülü 

operasyonlar” adı altında ABD veya SSCB/Rusya tarafından desteklenmiştir. 

Bununla birlikte askeri darbeler yoluyla rejim değişikliklerinin de (1946-2000 
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yılları arasında 53 önemli askeri darbe) bu iki ülke tarafından desteklendiği yapılan 

çalışmalarla ortaya çıkmıştır (Levin, 2016). 

Siyasi tarihe baktığımız zaman sadece ABD ya da SSCB/Rusya’nın başka 

ülkelerin de kendi çıkarları doğrultusunda diğer ülkelerin seçimlerine müdahale 

ettiğini görmekteyiz. 1946 yılından bu yana İzlanda ve Grenada gibi küçük 

devletlerden Batı Almanya, Hindistan ve Brezilya gibi büyük devletlere kadar 

birçok ülkenin seçimlerine müdahale edildiği görülmektedir. Bu müdahalelerin en 

yakın örnekleri arasında Venezüella'nın eski lideri Hugo Chavez’in, Peru (2006) 

ve Nikaragua (2006, 2011) gibi Latin Amerika ülkelerinde yapılan bazı seçimlere 
müdahaleleri bulunmaktadır (Levin, 2016). Bu koşullar altında 2016 ABD 

Başkanlık seçimlerine de müdahale edilmek istenilmesi dünya siyaseti açısından 

hiç yaşanmamış bir eylem değildir. Ancak Rusya tarafından yapılan bu seçim 

müdahalesinin yeni yöntemler kullanılarak (siber yöntemler-bilgi teknolojileri 
vb…) yapılmış olması ve dünyanın “süper gücü”ne yönelik yapılmış olması 

konuyu araştırmaya değer kılmıştır. Bu çerçevede çalışmanın sonraki bölümlerinde 

bu siber saldırıların nasıl gerçekleştiği ele alınacaktır.  

3. RUSYA’NIN SİBER OPERASYONLAR İLE SEÇİME 

MÜDAHALE GİRİŞİMLERİ 

Rusya’nın başta ABD’de düzenlenen 2016 başkanlık seçimleri olmak üzere 

dünyanın değişik ülkelerinde düzenlenen seçimleri siber yollarla etkilemeye 

çalışması farklı açılardan incelenmesi gereken bir konu olarak 
değerlendirilmektedir. İfade özgürlüğünü genişletmesi bakımından bir devrim 

olarak nitelenen İnternet’in, işleyen bir demokrasinin en önemli özelliği olan 

seçimleri manipüle etmede tam anlamıyla demokratik olmayan devletler tarafından 

çeşitli yollarla kullanılması demokrasi adına inkâr edilemeyecek bir tehdit 

oluşturmaktadır. İnternet’in her zamankinden daha özgür, hızlı ve kolay bir 

biçimde dünyada bilgi akışını sağlamasıyla birlikte, devletlerin enformasyonu 

algılaması ve onunla ilişki kurma biçimleri daha keskin bir şekilde birbirinden 

ayrılmaya başlamıştır. İfade özgürlüğünü sadece anayasayla güvence altına alınmış 

temel bir insan hakkı olmaktan öte ülkenin kuruluşunun temel felsefesinin bir 

ögesi olarak gören ABD bu duruşun bir gereği olarak mucidi olduğu internetin 

dünyada yayılmasına ve serbestçe kullanılmasına önderlik ederken, Sovyetler 

Birliği’nden kalma bir anlayış ile enformasyonun propaganda sürecinde 

evrilmesiyle rejime yönelik varoluşsal bir tehdit olarak algılandığı Rusya 
Federasyonu internet ve daha geniş manada siber alana yönelik kısıtlayıcı, baskıcı 

ve kontrolü elden bırakmayan bir strateji geliştirmiştir.  

Enformasyonun Rusya açısından nasıl bir tehdit olarak algılandığını 

göstermesi bakımından Rus askeri bilimler teorisyeni V. I. Tsymbal’in 1995 

senesinde Moskova’da düzenlenen ABD- Rusya Konferansı’nda yaptığı konuşma 
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önemli bir örnek teşkil etmektedir (Tyurin, 2016). Tsymbal bu konuşmasında 

Rusya’nın ABD’den gelecek bir ‘enformasyon saldırısına’ atom bombasıyla 
karşılık vermeyi düşünebileceğini ifade etmiştir. Enformasyonun kitle imha 

silahıyla karşılık verilebilecek bir tehdit olarak algılanmasının arkasında Rus 

uzmanların Sovyetler Birliği’nin yıkılmasında NATO ve müttefiklerinin 

konvansiyonel ordularının değil, de ‘emperyal’ güçler tarafından uygulanan 

enformasyon taarruzunun olduğuna dair inanışın yattığı ifade edilmektedir 

(Thomas T. L., 2009). Bunun da etkisiyle Rusya Federasyonu internetin 
yaygınlaşmaya yeni başladığı bir zamanda siber alana stratejik bir perspektiften 
yaklaşmış ve diğer devletlere göre henüz erken bir dönem olarak kabul 

edilebilecek 2000 yılında Bilgi Güvenliği Stratejisi’ni yayınlamıştır.  

Rusya’nın siber alanı, siyasi istikrarına ve yönetim biçimine yönelik bir 

tehdit alanı olarak nitelemeye devam ederken aynı zamanda hasım devletlere zarar 

verme ve 2016 seçimlerinde görüldüğü üzere içişlerine müdahale için de verimli 

bir alan olarak görmeye başlamıştır. Bu dönüşümün izlerini Rusya’nın siber alanı 

ilgilendiren stratejik belgelerinde bulmak mümkündür.  

2000 yılında yayınlanan ilk stratejinin ardından yayınlanan 2015’deki ikinci 

Bilgi Güvenliği Stratejisinde, geçen yıllara rağmen tehdit algısının değişmediği 

görülmektedir: “Belirli devletlerin özel kuvvetleri dünyanın değişik bölgelerinde 

diğer devletlerin egemenlik haklarını ile toprak bütünlüklerini hiçe sayarak 

enformasyon ve psikolojik etki operasyonlarıyla istikrarı bozmayı hedeflemektedir 

(Shtepa, 2016).” Stratejide ifade edilen tehdit algısına karşın, Rus güvenlik 

elitlerinin siber alanda daha proaktif bir yaklaşım sergilenmesine dair görüşleri 

2010 yılında yayınlanan Rusya Federasyonu Askeri Doktrini’nde bulunabilir. 

Doktrinde ‘enformasyon savaşı’ olarak ifade edilen kavram ‘askeri güç 

kullanılmadan siyasi hedeflere ulaşma enstrümanı’ olarak tarif edilmiştir (Segal, 
2016). Böyle bir tarifin daha kapsamlı şekli ise Rusya Savunma Bakanlığının 

2011’de yayınladığı ‘Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Enformasyon Alanı 

Faaliyetleri Hakkında Kavramsal Görüşler’ başlıklı belgede bulunabilir. 
Enformasyon savaşının ‘bir devletin siyasi, ekonomik ve sosyal sistemlerini 

zayıflatma ve nüfusuna yönelik kitlesel psikolojik kampanya düzenlemek amacıyla 

bilgi sistemlerine, süreçlerine, kaynaklarına ve kritik yapılarına zarar verme’ 

olarak tanımlandığı belgede hem internet ve iletişim teknolojilerini barındıran 

kritik altyapılara yönelik hem de halkı etkilemek amacıyla psikolojik harekat 

unsuru olarak siber alanın ele alınması dikkat çekicidir (Thomas T. L., 2015).  

Kritik altyapıları hedef alan siber saldırıların yanında enformasyon 

operasyonlarını odağına alan stratejik değişimin en önemli göstergelerinden bir 

tanesi 2013’de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı 

Valery Gerasimov’un yazdığı makalede ifadesini bulmuştur. Gerasimov ‘The 
Value of Science in Prediction’ dergisinde yayımlanan makalesinde konvansiyonel 

olmayan unsurların hedef devlete yönelik kullanılmasının üzerinde durmuş ve 
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askeri olmayan kapasitenin yönlendirilmesinin düşmana daha fazla zarar 

vereceğinin altını çizmiştir (Ermiş, 2015).Gerasimov’un makaleyi kaleme aldığı 

dönemde Ortadoğu’da diktatörlüklerin kitlesel hareketler ile güç kaybına uğradığı 

‘Arap Baharı’ ayaklanmalarında sosyal medyanın hem muhaliflerin organize 

olmasında hem de mesajlarını etkin bir biçimde gerek küresel gerek yerel 

kamuoylarına iletebilmede sağladığı faydayı göz ardı etmiş olması düşünülemez. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu’nun etki alanı 

olarak gördüğü bağımsızlığını yeni ilan etmiş eski Sovyet cumhuriyetlerinde 
yaşanan ‘Renkli Devrimlerin’ Rus stratejik aklının enformasyonu tehdit olarak 

algılanmasına ciddi katkı sağladığı öne sürülürse, Arap Baharı’nın da 

enformasyonu sadece tehdit değil aynı zamanda düşmana yönelik kullanılabilecek 

bir unsur olarak Kremlin tarafından benimsenmeye başlamasını hızlandırdığı 

söylenebilir.  

3.1. Rusya’nın Siber Operasyon Laboratuvarı: Ukrayna  

Enformasyon savaşına yönelik Sovyetler’de temelleri atılan tehdit algısı, 

2000’lerde siber alana taşınmış ve 2010 yılından itibaren de siber alan Rusya için 

stratejik bir hibrid savaş platformu olarak ele alınmıştır. Pasif savunmadan, aktif 

savunmaya dönüşen ve sonrasında taarruz şeklini almış siber alan stratejisinin 

hayata geçirilmesinde, Rusya’nın Kırım’ı işgal süreci bir test görevi görmüştür. 

Rus güvenlik elitlerinin buradan çıkartılan dersleri ABD seçimlerini siber 

operasyonlarla manipüle etmek için kullandıkları düşünülmektedir.  

2014 yılında Rusya destekli Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor 

Yanukovich’in görevi terk etmesine neden olan Ukrayna Devrimi sonrasında Rus 

güçleri Kırım’ı güneyden işgal etmeye başlamış ve Rusça konuşan nüfusun 

bulunduğu Donbass bölgesinde kontrolü ele geçirmiştir. Gerek bölgesel gerek 

küresel anlamda dengeleri değiştirecek işgalin her safhasında fiziksel dünyanın 

dışında dijital bir mücadele yürütüldüğü de gözlenmiştir. Ukrayna Devrimi 

sonrasında yapılan 2014 Ukrayna Genel Seçimlerinde Rusya’ya bağlı hacker 

gruplarının ortaya koyduğu çalışmalar, seçimlere yönelik siber operasyonlar 

açısından önemli bir örnek oluşturmuştur. Ukrayna’nın Merkezi Seçim 

Komisyonu’nun bilgisayar ağına sızan CyberBerkut adlı Rus destekli hacker grubu 

seçimin galibini aşırı sağcı aday Dmytro Yarosh olduğunu ilan etmeyi amaçlamış 

fakat Ukraynalı yetkililerin sızmayı seçim sonuçları açıklanmadan bir saat önce 

fark etmeleri sonucu bu operasyon tam anlamıyla hedefine ulaşamamıştır. 

CyberBerkut grubunun ABD seçimleri öncesinde seçmen davranışlarını manipüle 

edilmesinde önemli bir gelişme olarak kabul edilen Ulusal Demokratik 

Komite’sinin ağlarına sızılmasında da başrol oynaması, bu grubun Rusya’nın siber 

alan operasyonlarındaki ağırlığının daha net bir şekilde anlaşılmasında yardımcı 

olabilir.  
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Seçim hackleme operasyonlarında 2014 sonrasında sıklıkla görülmeye 

başlanan medya üzerinden seçimlerle ilgili algı operasyonu ilk örneklerinden biri 

Ukrayna seçimlerinde görülmüştür. Seçim sistemine sızan hackerlar resmî 

sonuçların açıklanmasından önce değiştirdikleri sonuçların medyada yer bulması 

için de ayrıca bir gayret göstermişlerdir. Ukrayna Haber Ajansı UKRİNFORM’un 

Ukrayna Milli Güvenlik Ajansı SBU’ya dayandırdığı haberde, seçim sistemine 

sızılarak Yarosh’un başkanlık seçimlerini kazandığını ilan eden sonuçların sisteme 

yüklendiğinin Ukraynalı yetkililerin bilgisi dahilinde olduğu ve bunun sonuçlar 

medyaya ilan edilmeden 40 dakika önce sistemden silindiğini açıkladı. Buna 

rağmen Rus Birinci Kanalı Yarosh’u seçimlerde birinci olduğunu ilan eden 

sonuçları izleyicileriyle paylaşmıştır (https://www.stopfake.org, 2014).  

2014 yılında başlayan işgal öncesinde, sırasında ve sonrasında Rus 

yönetimi farklı amaçlar ile siber alan operasyonlarına başvurmayı tercih etmiştir. 

Rusya’nın siber alanda Ukrayna’yı hedef alması seçimden sonra da devam 

etmiştir. Makalenin konusunun bizzat dışında olsa da Ukrayna’nın kalabalık 

yerleşim bölgelerinden Ivano-Frankivsk’de elektrik kesintisine yol açan siber 

saldırı tüm dünyada yankılanmış ve kritik altyapılara yönelik siber saldırıların en 

önemli örnekleri arasındaki yerini almıştır (Zetter, 2016). 2016 aralık ayında 

yapılan bir açıklamada Ukrayna’nın sadece iki ay içerisinde 6,500 siber saldırıya 

maruz kaldığı ifade edilmiştir (Zinets, 2016).  

Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği siber operasyonlarının amacının 

anlaşılması, Kremlin’in siber alanı bir muharebe alanı olarak ele almasının 

arkasındaki ana motivasyonu da ortaya koyacaktır. Gayr-i nizami harp usulleri 
kullanıldığı siber alanda sonuçlar da zafer ve kayıp şeklinde net bir şekilde 

ayırmak mümkün değildir. Ukrayna seçimlerinde Rusya’nın siber operasyonları 

açısında zafer ne olurdu? Hangi gelişme kayıp olarak değerlendirilirdi? gibi 

soruların kesin cevapları bulunmamaktadır. Rusya’nın Ukrayna siber 
operasyonunda siber milislerinin kabiliyet ve tecrübelerini gerçek zamanlı bir 

savaş ortamında geliştirmesi önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Aynı 

zamanda siyasi açıdan çalkantılı bir atmosfer yaşayan Ukrayna’da halkın 

seçimlerde yaşanan karışıklıktan dolayı devlet kurumlarına ve demokratik 

süreçlere olan güveninin sarsılması Rusya’nın çıkarlarına uygun bir gelişme olarak 

görülmektedir. Dolayısıyla ABD seçimlerine yönelik Rus kaynaklı siber 

operasyonları analiz ederken kaçınılması gereken yaklaşım tarzlarından bir tanesi 

operasyonların bir adayın kazanması ya da kaybetmesini amaçladığını kabul 

etmektir. Seçim operasyonlarının ana hedeflerinin başında gelen demokratik 

kurum ve süreçlere olan güvenin sarsılmasıdır.  
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3.2. ABD Başkanlık Seçimlerini Etkilemeye Yönelik Rus Siber 

Operasyonları  

ABD Adalet Bakanlığı’nın 2018 temmuz ayında yayınladığı iddianamede, 

Rusya Ordusu’nun Ana İstihbarat Direktörlüğüne bağlı olarak çalışan GRU adlı 

birimin 12 personelini, seçimlere müdahalede bulunmak amacıyla başkan 

adaylarından Hillary Clinton’un kampanyasını olumsuz etkileyecek şekilde 

bilgisayar ağlarına sızmakla ve ele geçirdikleri bilgileri ‘DCLeaks’ adı altında 

yaymakla suçlanmıştır. İddianamede isimleri sayılan 12 Rus istihbarat 

görevlilerinin bağlı bulunduğu Unit 26165 ve Unit 74455 birimlerinden ikincisinin 

bakanlıkların ve Amerikan seçim sistemine yazılım sağlayan şirketlerin bilgisayar 

ağlarına da sızmakla suçlanmaktadır (https://www.justice.gov, 2018). İddianamede 

dikkat çeken noktalardan bir tanesi, Rusların siber operasyonlarının seçim 

sonuçlarının ya da oy sayılarının değiştirilmesini kapsamamasıdır. Diğer bir 

deyişle Rus siber casuslar Ukrayna’daki seçim hackleme operasyonunun ana 

eksenini oluşturan ‘yanlış seçim sonucu ilan etme’ amacını ABD seçimlerinde ön 

plana koymamıştır.  

3.2.1. Seçim hackleme operasyonunun 3 aşaması   

Rusların ABD seçimlerini hedef aldığı siber operasyonları üç ana bölüme 

ayırmak mümkündür. Kategorik bir ayrımla seçim makinalarının ve seçmen 

kayıtlarına sızılması, Demokrat Parti kampanya sürecine iletişim içeriklerini ele 

geçirerek müdahalede bulunmak ve sosyal medya aracılığıyla sahte haberlerin 

yayılması bu üç bölümü oluşturmaktadır.  

3.2.2. Mail ve telefon görüşmelerinin sızdırılması 

ABD başkanlık seçimlerine yönelik siber operasyonun en geniş ve etkili 

ayağını oluşturan operasyonun Demokrat Parti sistemlerine sızıp gizli yazışmaları 

sızdırması oluşturmaktadır. Amerikalı seçmenleri hedef alan siber operasyonun 

başarılı olmasında bir ihmaller zincisinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
zincirin ilk halkası 2015 sonbaharına uzanmaktadır. ABD Federal Soruşturma 

Bürosu (FBI) ajanlarından Adrian Hawkins, Eylül 2015’te Rus hükümeti ile 

irtibatlandırılan siber casusluk grubunun Demokrat Parti’nin resmî yönetim organı 

olan Demokratik Ulusal Komite (DNC) bilgisayarlarına sızdığını tespit etmiştir. 

Fakat DNC uyarıları ciddiye almadığı gibi, bu uyarılar üst yönetime de geç 

iletilmiştir. FBI’dan gelen ilk uyarıdan 7 ay sonra somut güvenlik tedbirleri 

alınmış, bu süre içerisinde siber casuslar sistemin içerisinde istedikleri gibi hareket 

etmişlerdir. Bu süre içerisinden Hillary Clinton’ın seçim kampanyasını direktörü 

John Podesta başta olmak üzere DNC merkezi dışında da birçok hedefin e-
postalarının hacklendiği tespit edilmiştir. ‘Phishing’ (oltaya düşürme- sahte e-posta 
yoluyla kullanıcıların şifrelerinin, bilgilerinin ele geçirilmesi) yöntemiyle 
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gerçekleşen hacklemeler sonucunda sadece Podesta’nın hesabındaki 60 bin e-mail 
hackerların eline geçmiş ve 20 bini aşkın parti içi mail sızdırılmıştır. 

Bu gelişme üzerine, Parti Genel Başkanı Wasserman Schultz liderliğinde 
gizli kurulan araştırma komitesinin yaptığı incelemer sonucu Rusya Federal 
Güvenlik Servisi FSB ile irtibatlandırılan ‘Cozy Bear’ (aynı zamanda Dukes veya 

A.P.T. 29 olarak da bilinir) ve Rus askeri istihbarat servisi GRU tarafından 

yönetildiğine inanılan ‘Fancy Bear’ adlı hacker gruplarının izlerine rastlandığını 

bildirilmiştir. Alınan karar sonrasında parti sistemlerine sızıldığı basına sızdırılarak 

bir medya operasyonunda ön alınmak istenmiştir. Bu gelişme üzerine Guccifer 2.0 

takma adına sahip bir internet kullanıcısı Demokrat Parti’nin Trump hakkında 

hazırladığı dosyayı paylaşmasıyla başlayan süreçte WikiLeaks hackerların ilettiği 

dokümanları yayınlamaya başlamıştır.  

Demokrat Parti Genel Başkanı Schultz, başkanlık edeceği kurultayın 

arifesinde, parti yönetiminin Sanders’le alay eden, Clinton’a destek verilmesinin 

tartışıldığı mailler üzerine istifa etmek zorunda kalmıştır. Clinton’ın yapacağı 

konuşmaların içeriğinin dahi konuşmadan önce WikiLeaks’te yayınlanması 

operasyonun kapsamını ortaya koymaktadır. Cumhuriyetçi başkan adayı Donald 

Trump ise, Demokrat Partiden gelen uyarılara rağmen seçim kampanyasında bu 

mailllere atıfta bulunarak rakibini yıpratmaya çalışmıştır. Ortaya saçılan dosyaları, 

sadece Cumhuriyetçiler değil, parti içi yarış veren Demokrat adaylar da 
birbirilerine karşı kullanması sonucunda kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesi 

tam bir kaos ortamı oluşmuştur. Ortaya saçılan yüz kızartıcı e-posta ve dosyaların 

kritik 10 eyaletteki Kongre yarışında Demokrat adaylara seçim kaybettirdiği 

tahmin edilmektedir. WikiLeaks’in Clinton’ın kampanya müdürü John Podesta’nın 

mailinden çalınan binlerce e-postayı seri şekilde yayınlamaya başlaması seçimlere 

bir ay kala seçmen davranışlarını etkileyen bir başka olay olmuştur.  

3.3. Siber Operasyonlarla Seçime Müdahalede Almanya Örneği  

2017 Eylül ayında Almanya’da gerçekleşen federal seçimler, demokratik 

süreçlerin siber operasyonlarla yönlendirilmesi ve manipüle edilmesine yönelik 

teşebbüslere karşı koyma ve engelleme açısından değerlendirilmesi gereken 

unsurlar barındırmaktadır. 2016 Kasım ayında sona eren ABD Başkanlık 

seçimlerinin ardından küresel kamuoyunun gündem maddeleri arasında ön 

sıralarda bulunan seçim hacklenmesi, 2017 yılında seçimlere gidecek olan 

Avrupa’nın gelişmiş iki ülkesi Almanya ve Fransa tarafından yakın dönem milli 

güvenlik tehdidi olarak görülmeye başlanmıştır.  

Almanya seçimleri, siber operasyonların ABD’nin aksine sonuçsuz kalması 

açısından önemli bir örnek oluşturmaktadır. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında 

Alman devletinin seçimlerin hacklenmesi tehdidini stratejik olarak 
önceliklendirmesinin yanında zaman geçmeden yasal ve kurumsal adımları 
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atmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Ülkedeki medya yapısı, sosyal medyanın 

seçmenlerin hayatındaki yeri ve Almanya’da 1980’lerden itibaren ortaya çıkmış, 

katılımcı demokrasiyi, paylaşımcı ekonomik düzeni savunan aktivist bir hacker 
kültürünün seçimlerin siber manipülasyonlardan en az etkilenerek yapılmasında 

rol oynadığının altı çizilmelidir.  

Siber yollardan seçim manipülasyonu çalışmalarının başarılı olabilmesi için 

gereken toplumsal zeminin farklı partilere mensup seçmenler arasındaki 

kutuplaşmadan beslendiği dikkate alınırsa, Almanya’da seçime girecek partilerin 

siber operasyonlara karşı takındığı tavrın yansıttığı uzlaşı kültürü de siber 
operasyonları akamete uğratan bir başka faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Siber tehditlere karşı kurumsal ve ulusal anlamda alınabilecek tedbirlerin başında 

farkındalık gelmektedir. Ancak tehdit algısı içerisinde yer alan bir tehlikenin 

bertaraf edilmesi için adım atılması mümkündür. Almanya’nın seçim 

hacklenmesini bir milli güvenlik tehdidi olarak algılamasında seçimden önceki 

yıllarda yaşanan birkaç gelişme etkili olmuştur.  

2015’in mayıs ayında Alman Meclisi Bundestag’ı hedef alan veri hırsızlığı 
amacıyla yapılmış siber saldırı kamuoyunda geniş yankı bulmuştur149. 
Milletvekillerinin kişisel bilgisayarlarının bağlı bulunduğu sisteme Truva Atı 

yöntemiyle sızan siber saldırganların izlediği yöntemi değerlendiren uzmanlar 

saldırının devlet destekli bir siber saldırı olduğunu ifade etmişlerdir. Truva Atı’nın 

kullanıldığı siber saldırılarda saldırganlar fark edilmeden aylarca hatta yıllarca 

sistemde kalabilmekte bu süre boyunca dışarıya veri sızdırabilmektedir. Bundestag 

saldırısını sıradan bir hacking eyleminden farklı kılan sadece hedefi ve kullandığı 

yöntem değildir. Zamanlama açısından değerlendirildiğinde saldırının ‘seçim 

hacklenmesi’ bağlamında değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koyan, Rusya’ya 

bağlı çalışan hackerların yine mayıs 2015’de Democratic National Committee 
sistemine sızdığının tespit edilmesi olmuştur150.  

Bundestag saldırısı Alman devletinde ve kamuoyunda seçim hacklenmesi 

ile ilgili bir işaret fişeği işlevi gördüğü söylenebilir. Bu saldırının arkasından 

başlayan tartışmalar, ABD’de seçim sürecinde yaşanan veri sızıntıları, seçimi 

etkilemeye yönelik sosyal medya ve yalan haber kampanyalarının seçim 

sonrasında ortaya çıkmasıyla siber güvenlik ve seçim güvenliği konularındaki 

farkındalığı üst seviyeye yükselmiştir. Nisan ayında, Fransa Devlet Başkanı 

Emmanuel Macron’u hedef alan hacker grubu Pawn Storm’un Almanya’yı 

                                                           
149  Baker, J. (2015, Haziran 1). www.theregister.co.uk. www.theregister.co.uk: 

https://www.theregister.co.uk/2015/06/01/bundestag_hack_origins_still_a_mystery/ 
adresinden alındı 

150  Lipton, E. (2016, Aralık 13). www.nytimes.com. www.nytimes.com: 
https://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/russia-hack-election-dnc.html 
adresinden alındı 
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yöneten koalisyondaki iki partinin düşünce kuruluşlarını hedef alan siber saldırı 

düzenlediğinin açıklanması seçimlere yönelik siber müdahale kaygılarını 

artırmıştır151. Özellikle 2016 Aralık ayında, yani ABD seçimlerinden bir ay sonra, 

yaklaşık 1 milyon kullanıcının internet bağlantısında kesinti meydana getiren, 

Deutsche Telekom’u hedef alan saldırı özellikle son kullanıcıyı etkilemesi 

bakımından seçime yönelik siber saldırılara karşı farkındalığın oluşmasında 

önemli kilometre taşlarından birini oluşturmuştur152. 

Siyasi seviyede, genelde siber saldırılara özelde ise seçim güvenliğine 

yönelik farkındalığın artması Alman devlet adamlarının konuyla ilgili basına 

yaptığı açıklamalara yansımıştır. Bir istihbarat teşkilatı olarak görev yapan 

Anayasayı Koruma Federal Dairesi (Bundesamt für Verfassungschutz) Başkanı 

Hans-Georg Maassen seçimlerden birkaç ay önce yaptığı açıklamada Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin’in Almanya’nın başında Angela Merkel’den başka bir ismi 

tercih edeceğini ifade ederek, Rusya’dan siber yollarla seçime müdahalesine 

yönelik bir beklentinin kendilerinde bulunduğunu ifade etmiştir (Shalal, 
www.reuters.com, 2017). Ülkenin dış istihbarat kurumunun başındaki Bruno Kahl 
göreve geldikten beş ay sonra verdiği ilk röportajda Almanya’daki demokratik 

sürecin meşruiyetini sorgulatabilecek girişimler konusunda uyarılarda bulunarak, 

siyasi belirsizlikten başka amacı olmayan siber saldırıların gerçekleştiğine dair 

ellerinde kanıt olduğunu dile getirmiştir (www.theguardian.com, 2016). 

Almanya demokrasi taraftarı bir aktivist hacker kültürüne 1980’lerden bu 

yana ev sahipliği yapmaktadır. Chaos Computer Club (CCC) dünyanın bilinen en 

eski ve prestijli hacker gruplarından birini oluşturmaktadır. CCC’nin başını çektiği 

siber güvenlik uzmanları seçimlere 3 hafta kala seçim sisteminde kullanılan 

yazılımdaki güvenlik açıklarını kamuoyuna bir rapor ile açıklamışlardır (Deutsche 
Welle, 2017). Farkındalığın oluşması ve kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar 

beraberinde siyasi partiler, hükümet ve istihbarat kuruluşlarının seçimlerin 

hacklenmesini önleyici tedbirler almasını getirmiştir. Seçime girecek Alman 

partiler aralarındaki ideolojik farklılıkları bir kenara bırakarak, siber saldırı sonucu 

sızdırılmış bilgileri birbirleri aleyhine istismar edecek şekilde kullanmama ve 

sosyal medya kampanyalarında ‘bot hesaplara’ başvurmama gibi ilkesel kararlara 

çerçevesinde bir anlaşmaya varması manipülasyonu engelleyen önemli etmenlerin 

                                                           
151  www.fortune.com. (2017, Nisan 25). www.fortune.com: 

www.fortune.com/2017/04/25/cyber-hack-election/ adresinden alındı 
152  Sailer, A. (2017, Temmuz 27). www.telekom.com. www.telekom.com: 

https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-
security/archiv-datenschutznews/news/seven-facts-about-the-2016-global-router-attack-
500218 adresinden alındı 
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başında gelmektedir153. Böyle bir uzlaşıda siber saldırganların 2 sene önce Alman 

meclisine ait bilgisayar sistemlerinden bilgi çalması ve bunları hala açıklamamış 

olmasının payı vardır. Alman siyasetçiler seçimler öncesinde şahsi yazışmaların 

sızdırılmasının seçmen üzerindeki etkisini bu şekilde en aza indirme yoluna 

gitmiştir.  

Alman Şansölyesi Merkel, Bundestag saldırısının ardından 2017 yılında 

yapılacak seçimlere yabancı müdahalesini en aza indirebilmek için sadece 

olağanüstü ulusal güvenlik tehditlerini görüşmek için toplanan ve istihbarat 

kurumlarının üst düzey yöneticilerinin bulunduğu Bundessicherheitrat’ı toplantıya 

çağırmıştır154. Toplantı sonucunun kamuoyuna sızan önemli çıktılarından bir tanesi 

istihbarat kurumlarının internette Almanya ile ilgili olabilecek adımları daha 

yakından takip etmesi olmuştur. ABD’deki sızıntıların kamuoyuna web siteleri 

üzerinden duyurulmasına benzer bir olayın ülkelerinde yaşanmasını istemeyen 

Alman istihbaratçılar btleaks.info, btleaks.org gibi siteleri saatlik takibe almıştır.  

Siber operasyonların seçmenlerin keskin şekilde ayrıştığı toplumsal 

kutuplaşmanın yaşandığı konuları hedef alması ve bunlar ile ilgili sosyal medya 

gönderileri ile yalan haberlerin internette dolaşıma sokulması stratejisi 

Almanya’da da rastlanmıştır. Alman toplumunda yabancı göçmenlerin durumu 

uzun yıllardan bu yana kamuoyunda hararetle tartışılan konuların başında yer 

almıştır. Yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı seçimler öncesinde ülkeye 1 

milyon göçmen alacağını duyuran Şansölye Merkel’e karşı yürütülen 
kampanyanın ana elementlerinden biri olmuştur.  

Reconquista Germanica adlı grup seçimler öncesinde hükümete karşı bir 

içerik savaşı başlattığını ilan etmiştir. AfD yanlısı grubun eylül seçimlerinde 

partiyi desteklemek amacıyla dezenformasyon ve sosyal medya botları ile yalan 

haber kampanya yürütmüştür. Kampanyanın ayrıntılarına bakıldığında, Twitter 

botlarının Angela Merkel başta olmak üzere devletin kurumlarını hedef alan 

iliştiriye (hashtag) sahip gönderilerin yayılmasını sağladıkları görülmüştür. Yine 
sosyal medya botlarını kullanarak AfD’ye bağlı Facebook gruplarının 

güçlenmesinin sağlandığı da tespit edilmiştir.  

İktidar partisi ve devlet kurumlarını hedef alan sosyal medya 

kampanyalarından, AfD’ye muhalif olan siyasi grupların yanı sıra, çeşitli web 
platformlarındaki bilgi akışını manipüle eden ve ‘trol’ olarak tabir edilen kişi ve 

                                                           
153  Shalal, A. (2017, Eylül 22). www.reuters.com. www.reuters.com: 

https://www.reuters.com/article/us-germany-election-fake/german-election-campaign-
largely-unaffected-by-fake-news-or-bots-idUSKCN1BX258 adresinden alındı 

154  Beuth, P. (2017, Mayıs 10). www.zeit.de. www.zeit.de: 
https://www.zeit.de/2017/20/cyberangriff-bundestag-fancy-bear-angela-merkel-hacker-
russland/komplettansicht adresinden alındı 
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oluşumları eleştiren medya kuruluşları da nasibini almıştır. Aşırı sağcı grupların 

internetteki faaliyetlerine eleştirel bir bakış getiren yayınlar yapan Der Spiegel 

botların hedefi olmuştur. Seçime iki hafta kala, Der Spiegel’de yayınlanan 

“Aufmarsch der Trolle” makalesine tepki olarak düzenlenen Twitter kampanyası 

küçük bir grup tarafından gönderilen sosyal medya iletilerinin kısa zamanda 

yayılması AfD’ye yakın bot hesapların gücünü de ortaya koymuştur. 

“NichtMeinSpiegel” ve “LügenSpiegel” iliştirisine sahip tweetler ertesi sabah 

Almanya’da siyasi içerikli tweetler arasında en fazla etkileşim sayısına sahip 

birinci ve ikinci gönderi haline gelmiştir (DFRLab, 2017).  

Oxford Group tarafından yapılan araştırmada, seçimlerin gerçekleşeceği 

eylül ayının ilk 10 gününde atılan yaklaşık bir milyon tweet incelenmiş ve bunların 

yüzde 30’unun AfD ile bağlantılı şekilde gönderildiği belirlenmiştir (Neudert, 
2017). Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususların başında, sosyal medya 

hareketliliğinin sandıklara doğrudan oy olarak yansımasının gerçek dışı bir 

beklenti olduğudur. Seçim sonuçlarına bakıldığında yaklaşık 150 bin kullanıcı 

tarafından gönderilen ve siyasi içerikli olduğu tespit edilen 1 milyon tweetin yüzde 

30’u AfD ile ilişkili olurken, AfD’nin seçimlerde aldığı oy oranı yüzde 12.6 

olmuştur. Rakamlar arasındaki bu uyuşmazlık sosyal medya kampanyalarının 

seçmen davranışları üzerinde etkisiz olduğu sonucunu da ortaya çıkarmamalıdır. 

Bir önceki seçimde oyların yüzde 4.7’sini alabilen AfD’nin 2017 seçimlerinde oy 

oranındaki büyük artışın ve meclise girerek 94 sandalye kazanmasının arkasındaki 

faktörler değerlendirilirken, sosyal medya kampanyalarını göz ardı etmenin eksik 

analizlere yol açacağı açıktır.  

SONUÇ: 

ABD’de Rusya’nın arkasında olduğuna dair önemli kanıtların bulunduğu 

siber operasyonlarla seçimi etkileme stratejisinin benzerinin Almanya’da devreye 

sokulduğu fakat aynı sonucun alınmadığı ortadadır. Bugün, 2016’da düzenlenen 
seçimi etkileme operasyonların siyasi yansımaları ABD’de hala tartışılmakta, 

ABD Başkanı Trump’ın meşruiyetinin sorgulanmasına yol açmaktadır.  

Benzer taktiklerle manipüle edilmeye çalışılan Almanya seçimlerinde ise, 

siber operasyonların etkileri görülmekle birlikte, demokrasiye ve seçim sistemine 

gölge düşürecek bir olaylar zincirinin önüne geçilmiştir.  

Seçimi etkileme operasyonlarının nispeten başarısız olmasının temelinde 

yatan farklılıkların başında Almanya’nın seçim hacklenme tehdidini stratejik 

seviyede ele alması ve seçimlerin bir yıl öncesinde gerekli olan durumsal 

farkındalığın ve kurumsal teyakkuz halinin oluşması gelmektedir. Siber 

operasyonların arkasındaki Rus güvenlik stratejisinin savunmadan ziyade saldırıya 

yoğunlaştığının kavranması ve sadece ABD ile yetinilmeyerek diğer ülkelerdeki 

demokratik kurum ve süreçlere yönelik güven problemini oluşmasının önünü açan 
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operasyonların Almanya’ya sıçrayacağı erken dönemde fark edilmiş ve bu duruma 

karşı önlem alınmıştır.  

Operasyonların kısmen akamete uğramasında bir başka etmen olarak siyasi 

partiler arasındaki uzlaşma kültürü gösterilebilir. Alman partiler durumun kritik 

olduğu konusunda mutabakata varmış ve seçim yarışında dijital ortamda sızdırılan 

bilgilerden karşı tarafın aleyhine olacak şekilde yararlanılmayacağı bir kampanya 

süreci üzerinde centilmenlik antlaşması yapmışlardır. ABD’de ise Trump’ın 

rakibinden sızdırılan e-postaları kampanyasının bir malzemesi haline getirmesi 

hem medyanın hem de kamuoyunun dikkatini bu konuda toplamasına neden 

olmuştur.  
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ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NA YÖNELİK OLARAK SOSYAL 

MEDYADA GERÇEKLEŞEN DEZENFORMASYON 

FAALİYETLERİ 

Öğr. Gör. Dr. Ali Burak DARICILI 

ÖZET 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, 20 Ocak 2018 tarihinde 

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesine yönelik olarak terör örgütü 

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve PKK ile irtibatlı unsurları Türk sınırlarından 

uzaklaştırmak, bölgeden Türkiye’ye yönelik gerçekleşen saldırıları engellemek, 

bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmıştır. 

 Öte yandan harekât TSK tarafından Türkiye’nin uluslararası hukuktan 

kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında planlanmış ve Suriye’nin toprak 

bütünlüğüne saygı çerçevesinde icra edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı 58. gününde, 

yani 19 Mart 2018 tarihinde Afrin şehir merkezinin TSK ve Özgür Suriye Ordusu 

(ÖSO)'nun kontrolüne geçmesiyle birlikte temel hedefine ulaşmıştır.  

Bunlarla birlikte TSK, harekât boyunca sivil kayıpları azaltmak amacıyla 

gösterdiği üstün gayrete rağmen, PKK unsurlarının manüpülasyonları kapsamında 

uluslararası medyada karalanmaya çalışılmış ve sivilleri hedef alan saldırılar 

gerçekleştirmekle suçlanmıştır. Bu karalama ve dezenformasyon faaliyetleri ise 
ağırlıklı olarak günümüzde en etkili enformasyon strateji enstrümanı haline gelen 

sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bahse konu faaliyetler için sosyal 

medyanın kullanılma tercihi ise temelde sosyal medyanın etkili, hızlı, maliyeti 

düşük ve esnek bir şekilde bilgiyi hedef kitleye ulaştırma özelliğine sahip 

olmasından kaynaklanmıştır. 

Bu kapsamda, çalışmada öncelikle sosyal medyanın bir enformasyon 

stratejisi enstrümanı olarak terör örgütleri tarafından nasıl kullanıldığı irdelenecek, 

akabinde ise Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik PKK unsurlarınca sürdürülen 

dezenformasyon faaliyetleri örnekleri ile analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: TSK, Zeytin Dalı Harekâtı, PKK/YPG, Sosyal 

Medya, Enformasyon Savaşı. 
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DISINFORMATION ACTIVITIES PRACTISED IN SOCIAL 
MEDIA AGAINST OLIVE BARANCH OPERATION 

ABSTRACT:  

Olive Branch Operation was started for Afrin region in Syria's northwest to 
remove terrorist organization Kurdistan Workers' Party (PKK) and its connected 
elements from Turkish border, to block the attacks took place against Turkey, to 
settle peace, to provide security by Turkish Armed Forces (TAF) on January 20, 
2018. 

On the other hand, this operation was planned by TSA according to 
international law arising from Turkey's right to self-defense and was conducted in 
the framework of respect for the territorial integrity of Syria. On the 58th day of 
the Olive Branch Operation, that is, on March 19, 2018, the operation reached its 
main objective with the control of the TSA and the Free Syrian Army (ÖSO) by 

entering the city center of Afrin. 

Together with these, the TSA, despite its superior efforts to reduce civilian 
casualties throughout the operation, has been tried to scourge the international 
media as part of the manipulation of PKK elements and has been accused of 
carrying out attacks targeting civilians. These disinformation activities are mainly 
carried out through social media, which is now the most effective information 
strategy instrument. The use of social media for these activities is mainly due to 
the fact that social media has the ability to transfer information to the target groups 
in an effective, fast, cost-effective and flexible manner. 

In this context, it will be analysed how the social media is used as an 
information strategy instrument by terrorist organizations, and then analysed with 
examples of disinformation activities carried out by the elements of PKK directed 
against the Olive Branch Operation in the study. 

Key Words: TSA, Operation Olive Branch, PKK/YPG, Social Media, 
Information War. 

GİRİŞ 

PKK terör örgütünün Suriye kolu, Demokratik Birlik Partisi (PYD)’dir. 

PYD, Halk Savunma Birlikleri (YPG) adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla, 

uluslararası kamuoyunda kendisini Devlet’ül Irak ve’ş Şam (DEAŞ)’a karşı 
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mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir.155 PYD, 17 Ekim 2003’te PKK 

terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan verdiği talimatlar ve PKK 8. 

Kongresi’nde alınan karar ile kurulmuştur.156  

Gerçekte ise PYD/YPG’nin PKK’nın Suriye kanadı olduğu, yönetimsel 

olarak da PKK/KCK farklı ve bağımsız bir yapılanma olmadığı açıktır. 

Uluslararası kamuoyunda anlatılmaya çalışıldığının aksine PYD/YPG, PKK’dan 

farklı ayrı bir örgütlenme değildir. Belirtildiği üzere PYD, 17 Ekim 2003’te PKK 

terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan verdiği talimatlar ve PKK 8. 

Kongresi’nde; ‘Türkiye’nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye’de de yeni 

örgütlenmelere gidilmesi’ yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Bu 

kapsamda PYD/YPG’nin kurulması, PKK’nın Türkiye, Suriye, Irak ve İran’dan 

kopartılacak topraklar üzerine kurulu dört parçalı sözde büyük Kürdistan’ın tesis 

edilmesi planı ile uyumludur.157 

Öte yandan, Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ise aşağıda 

temel ifadelerle belirtilen hedefler kapsamında planlanmıştır;158 

-Hendek operasyonları ile başlayan terörle mücadele stratejisini kaynağında 

sürdürmek. 

-Sınır illerine (Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis) yönelik tacizleri 

engellemek. 

-Afrin merkezli olarak Türkiye’ye yönelik terörist sızmalarını engellemek. 

-Suriye’nin geleceğinin şekillenmesinde rol oynama iradesini güç 

kullanarak sahaya yansıtmak. 

-Sınır bölgesinde PKK destekli bir devlet yapılanmasına karşı irade ortaya 

koymak. 

Bu kapsamda harekatın askeri stratejisi 20 Ocak 2018 tarihinde sınırdan 

yedi farklı sektör üzerinden Suriye’ye girilmesi ve yedi ayrı cephenin açılması ile 

de PKK/YPG unsurlarının savunmada dağılması ve herhangi bir cephede etkili 

direnç oluşturulmasının engellenmesi hedeflerine dayanmıştır. Daha sonra 

                                                           
155  Türkiye İçişleri Bakanlığı, “PKK/KCK Terör Örgütünün Suriye Kolu: PYD-YPG”, 

https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/haber%2F2017%2F05%2FPKK_KCK_
Terrorist_Organisation_s_Extensi.pdf, (03.11.2018), ss.2-5 

156 NTV, “PKK kongresi: Amaç yeni ülke kurmak “, 

http://arsiv.ntv.com.tr/news/146564.asp, (03.11.2018), 
157  Türkiye İçişleri Bakanlığı, ibid, s.2 
158  Ayrıntılı bilgi için bkz; Necdet Özçelik ve Can Acun, “Terörle Mücadelede Yeni Safha: 

Zeytin Dalı Harekatı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 2018. 

https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/haber%2F2017%2F05%2FPKK_KCK_Terrorist_Organisation_s_Extensi.pdf
https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/haber%2F2017%2F05%2FPKK_KCK_Terrorist_Organisation_s_Extensi.pdf
http://arsiv.ntv.com.tr/news/146564.asp
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öncelikle taktik tepelerin (Burşeya, Kurni, Bafilyan) ele geçirlmesi, taktik 

beldelerin kontrol edilmesi (Bülbül, Racu, Dabık, Cenderes) ve Afrin ilçe 

merkezinin kuşatılması hedeflenmiştir. Taktik tepe ve beldelerin ele geçirilmesi ile 

alan hakimiyeti sağlanmıştır. Harekat sırasında Silahlı İnsansız Hava Araçları 

(SİHA) ve (İnsansız Hava Araçları İHA)’lardan azami ölçüde ve mutlak başarıyla 

istifade edilmiştir. SİHA ve İHA’ların doğrudan ateş gücü sağlanması ve kara 

birliklerinin yönlendirilmesinin de katkısıyla Afrin şehir merkezi, 18 Mart 2018 

tarihinde ele geçirilmiştir.159 Böylelikle de operasyonun askeri hedeflerne önemli 

ölçüde ulaşılmıştır. 

Bunlarla birlikte, PKK/YPG, Afrin Operasyonu boyunca sosyla medya 
üzerinden yoğun bir karşı propaganda yürütmüştür. Sosyal medyanın PKK’nın 

propaganda enstürmanı olarak bu denli etkili bir şekilde kullanılmaya 

çalışılmasının temel nedeni ise sosyal medya mecrasının artık modern 

enformasyon stratejilerinin ve algı operasyonlarının temel aparatı olmasından 

kaynaklanmıştır.  

TERÖR, ENFORMASYON SAVAŞI STRATEJILERI VE ALGI 

OPERASYONLARI 

Terör örgütleri için algı operasyonları ve propaganda hayati öneme sahiptir. 

PKK/YPG gibi terör örgütlerinin eylem kapasitelerini sürdürülebilir kılması için 

yeni nesil bir enformasyon stratejisi olan sosyal medyadan faydalanılması hayati 

öneme sahiptir. Terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini bir kitle haberleşme 

yöntemi olarak kullanması aynı zamanda terör örgütlerinin psikolojik savaş 

taktikleri olarak da adlandırılabilecektir.160  

Bu kapsamda, PKK/YPG gibi terör örgütleri, propaganda yöntemlerine 

Afrin Operasyonu gibi askeri açıdan baskı altına alındıkları dönemlerde daha çok 

ihtiyaç duymuşlardır. Bu tür dönemlerde yapılan propagandanın, terör örgütüne 

hem kendisini motive etme hem de örgüte gereken insan kaynağını ve maddi 

imkânları sağlama konusunda yardımcı olduğu belirtilebilir.161  

Modern dünyada kitle iletişim araçları kapsamında yaşanan çok önemli 

teknolojik değişimler ile birlikte sosyal medya olanakları terör örgütlerinin klasik 

medya teknikleri ile sürdürmeye gayret ettikleri propaganda faaliyetlerinde de 

önemli değişikliklere neden olmuştur. Söz konusu yeni imkânları ise ilk olarak 

                                                           
159  Özçelik ve Acun, Ibid. 
160  Şemsettin Erdoğan ve Ergün Deligöz, “Irak Şam İslam Devleti (IŞİD): Gücü ve 

Geleceği”, Savunma Bilimleri Dergisi, 14/11, (2015), s. 10. 
161  Ibid. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

113 

DAEŞ tarafından, Irak ve Suriye faaliyetlerinde yoğun ve etkili bir şekilde ve 

küresel düzeyde dehşet, korku ve etki yaratacak kapasitede kullanılmıştır.162 

Algı, kişinin kendisini, olayları, başkasını, dünyayı ve gelişmeleri anlama, 
anlamlandırma ve yorumlama yöntemi olarak tanımlanabilir.163 Bu tanım 
kapsamında da biz terör örgütleri için algı yaratmayı; “terör örgütlerinin hedefleri 
kapsamında kitlelerin algılarının enformasyon savaşı teknikleri ile manipüle 
edilemesi şeklinde” tanımlayabiliriz. 

Sosyal medyanın günümüzde modern enformasyon savaşı enstürmanı 

olarak kullanılması terör örgütlerinin algı operasyonları için hayati önem sahiptir. 

Günümüzde algıları, kitleler üzerinde bir kere inşa ettikten sonra bunları 
değiştirmek oldukça zor olabilmektedir. Bu şekilde oluşturulan algılar bireylerin 
çıkarları aykırılıkları, inançları ile ters düşmediği ve inkar edilemeyen somut 
verilere ulaşılmadığı sürece bir daha kolay kolay değiştirilememektedir.164 

Bu çerçevede PKK/YPG de sosyal medyayı Afrin Harekatı kapsamında 
oldukça etkin bir şekilde kullanabilmeyi başarmıştır Bu itibarla PKK/YPG, bahse 
konu operasyon esnasında sosyal medyayı imkânlarından aşağıda belirtilen 

nedenler dahilinde yoğun bir şekilde kullanmıştır;165 

-Sosyal medya üzerinden gerçekleşen propaganda ilgi çekicidir; daha 

anlaşılırdır; ihtiyaçlara göre esnek bir yapıda sürekli olarak revize edilebilen 

özelliktedir. 

-Kolay, hızlı, aynı anda ve çok kısa sürede yönlendirilebilir ve coğrafi sınır 

tanımayan bir yapıdadır.  

-Kullanıcının kimliği rahatlıkla gizlenebilir. 

-Sosyal medya üzerinden hazırlanan propagandanın maliyeti düşüktür. Çok 

düşük maliyetlerle büyük ölçüde veri küresel ölçekte hedef kitleye aktarılabilir. 

Görüldüğü üzere günümüzde savaşlar ve askeri opeasyonlar sadece 

cephelerde ve sahalarda yapılmamaktadır. Bu kapsamda belirtilen nedenler 

                                                           
162  Ayrıntılı bilgi için bkz; Ali Burak Darıcılı, “Sosyal Medya’nın Enformasyon Savaşı 

Tekniği Olarak Kullanılmasının DAEŞ Terör Örgütü’nün Faaliyetleri Kapsamında 

Analizi”, VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı (Küresel ve Bölgesel Sistemde 
Devlet ve Devlet Dışı Aktörler), 28-29 Kasım 2016, ss.961-979. 

163  Nezir Akyeşilmen, “Siber Uzay Algı Çağı mı?”, http://ilksesgazetesi.com/yazilar/siber-
uzay-cagi-algi-cagi-mi-6391, (04.11.2018). 

164  Ibid. 
165  NATO Strategic Communications Centre of Excellence, “Social Media as A Tool of 

Hybrid Warfare”, June 2016, http://www.stratcomcoe.org/download/file/fid/5314, 
(14.10.2018), p.34. 

http://ilksesgazetesi.com/yazilar/siber-uzay-cagi-algi-cagi-mi-6391
http://ilksesgazetesi.com/yazilar/siber-uzay-cagi-algi-cagi-mi-6391
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kapsamında PKK/YPG unsurları da Zeytin Dalı Harekâtı sırasında sosyal medyayı 

bahse konu harekata karşı dezenformasyon faaliyetleri yürütmek amacıyla 

kullanmıştır.  

PKK/YPG TARAFINDAN ZEYTİN DALI HAREKATI ESNASINDA 

SÜRDÜRÜLEN DEZENFORMASYON FAALİYETLERİ 

DAEŞ’in sosyal medyayı ve dijital platformları küresel düzeyde 

dezenformasyon faaliyetleri ve algı operasyonları kapsamında en etkili şekilde 

kullanabilen ilk terör örgütü olduğu açıktır. DAEŞ, bu tür faaliyetleri özgün 

standartlara sahip bir sosyal medya enformasyon savaş mekanizması ile adeta 

kurumsal bir şirketin reklam kampanyası düzenlermiş gibi profesyonel düzeyde, 

Suriye ve Irak’taki çatışma süreçlerinde kullanmıştır.166 

Bu noktada PKK/YPG’nin de DAEŞ’in hedefleri ile benzer nedenler 

dahilinde sosyal medyayı dezenformasyon faaliyetleri esnasında kullandığı ileri 

sürülebilecektir. Bu nedenler ise genel olarak terör örgütlerinin propaganda 

amaçları ile örtüşmektedir ve aşağıda belirtilen ana başlıklar kapsamında 

kategorize edilebilecektir;167 

-Varlığını duyurma ve gücünü gösterme. 

-Hasmın otoritesini sarsma. 

-Halka ve tabanına baskı kurma, hedef aldığı toplum yapısını korku 

sarmalına alma ve baskıyla manipüle etme. 

-Üyelerine motivasyon ve eğitim sağlama, militan devşirme, yeni maddi 

kaynak temin etme. 

-Hasmı üzerinde kaos yaratma, kendinden yana olmayanları sindirme ve 
etkisizleştirme. 

-Uluslararası topluma karşı kendini mazlum bir siyasi harekat olarak 

göstermek suretiyle hasım üzerinde baskı kurmaya çalışma. 

PKK’nın Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik dezenformasyon faaliyetleri ile 

ilgili olarak sayısız örnekler verilebilir. Örneğin dönemin Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakanı Binali Yıldırım’ın 2018 Şubat’ta Almanya’ya yaptığı ziyaret esnasında 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında 

kendisini gazeteci olarak tanıtan bir PKK/YPG yanlısı bir dernek çalışanının Afrin 

Operasyonu’nu protesto için gösterdiği fotoğrafların, Anadolu Ajansı'nın daha 

                                                           
166  Darıcılı, ibid. 
167  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Grubu (ORSAM), “Terörün Propagandası: DAEŞ Terör 

Örgütü ve Konstantiniyye Dergisi”, Ankara, Rapor No: 204, Ağustos 2016, s.7. 
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önce yalan olduğunu belgelediği fotoğraf serisi arasından seçildiği ispatlanmıştır. 

Ayrıca bahse konu protestocu şahsın gösterdiği, daha önce terör örgütü 

PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları tarafından “Afrin'de çocukları 

kurtarın” etiketiyle kullanılan bir diğer fotoğraf ise Suriye'deki sahra 

hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli Alman Frankfurter 

Allgemeine Gazetesi’nin bir haberinde kullanıldığı, Reuters ajansınca servis edilen 

bir fotoğraf olduğu da tespit edilmiştir.168 

Benzer bir şekilde 14 Mart 2018’de CNN International’da yayımlanan bir 

haberde oldukça dikkat çekicidir. Bu kapsamda CNN International, BBC’nin 

haftalar önce hiçbir delil dahi göstermeden servis ettiği “Ain Dara tapınağı yerle 

bir edildi ve Türkiye Afrin’de 3 bin yıllık tarihi yok etti” haberi yeniymiş gibi 

yeniden yayımlanmıştır. Bu haberde kısa sürede PKK/YPG sempatizanları 

tarafından sosyal medya imkânları vasıtasıyla milyonlarca kişiye servis 

edilmiştir.169 

Bunlarla birlikte 7 Şubat 2018’de Nick Paton Walsh imzasıyla yayınlanan 

ve bir zafer belgeseli gibi kameraya da alınan bir başka CNN International 

haberinde de, Türkiye’nin Menbiç’te sebep olduğu sözde mağduriyetler dile 
getirilerek, ABD’li General Paul Funk'ın, Türkiye’nin Menbiç çıkışıyla ilgili 

olarak “Tuhaf, anlaşılması zor” açıklaması, metin altı mesajlar eşliğinde 

verilmiştir. Funk’ın “Menbiç’ten çekilmeyeceğiz” sözlerinin bir kez daha dünyaya 

duyurulduğu haberde CNN International, YPG, PKK ve diğer bölgesel terör 

örgütlerinden hiç bahsetmeden, Menbiç’i Suriye’nin bir Kürt kenti gibi lanse 

etmiştir. Menbiç’in geçmişte bir Arap şehri olduğu, YPG tarafından işgal edilip 

şehre girildiğinde ilk yapılan eylemlerin nüfus ve tapu dairelerinin yakılması 

olduğu da gizlenen haberde, CNN International teröristlerin ağzından “Türkiye’nin 

çıkışı DEAŞ’ı cesaretlendiriyor” sözlerini dillendirmiştir. Bu haberde geçen 

iddialarda kısa sürede PKK/YPG sempatizanları tarafından sosyal medya hesapları 

üzerinden milyonlarca kullanıcıya aktarılmıştır.170 

Söz konusu şekilde manipüle edilerek yayımlanan haberlere sayısız 

örnekler gösterilebilir. Bu kapsamda PKK/YPG unsurlarınca Zeytin Dalı Harekatı 

                                                           
168  TRT Haber, “Terör örgütü 'Afrin yalanlarını' her yerde kullanıyor”, 

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/teror-orgutu-afrin-yalanlarini-her-yerde-
kullaniyor-351163.html, (09.11.2018). 

169  Anadolu Ajansı, “CNN'in Afrin çarpıtmaları”, https://www.aa.com.tr/tr/analiz-
haber/cnnin-afrin-carpitmalari/1088713, (14.10.2018). 

170  Ibid. 

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/teror-orgutu-afrin-yalanlarini-her-yerde-kullaniyor-351163.html
https://www.trthaber.com/haber/turkiye/teror-orgutu-afrin-yalanlarini-her-yerde-kullaniyor-351163.html
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/cnnin-afrin-carpitmalari/1088713
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/cnnin-afrin-carpitmalari/1088713
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boyunca sosyal medya hesapları vasıtasıyla kullanılan bazı dezenformasyon 

haberleri kapsamında;171 

- TSK’ya ait bir uçağın enkazına ait olduğu iddiasıyla paylaşılan 

görüntülerin Afganistan’da NATO bünyesinde görev yapan ve 2012’de düşen bir 

Türk helikopterinin enkazını gösterdiği, 

-TSK’nın Afrin’de gerçekleştirmekte olduğu Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 

çekildiği iddiasıyla paylaşılan bir videonun, Türkiye’nin 2016’da gerçekleştirdiği 

Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Cerablus’ta çekildiği ve TSK’ya ait bir tanka ait 

olduğu, 27 Ağustos 2018’de bir tankın Suriye’de saldırıya uğramasının ardından 

bu görüntülerin ilk olarak 28 Ağustos 2018’ta ANF tarafından yayınlandığı,  

-PKK/YPG tarafından esir alınan Türk askerlerini gösterdiği iddiasıyla 
yayımlanan bir fotoğrafın, 2015 yılında Suriye’nin kuzeyinde Halep’in Rityan 

beldesinde ele geçirilen ve içinde Hizbullah militanlarının da bulunduğu bir gruba 

ait olduğu, 

- Zeytin Dalı Harekâtı esnasında TSK tarafından yapılan bombardımanda 

ağır yaralanan bir çocuğa ait olduğu iddia edilen fotoğrafın, Suriye Ordusu 

tarafından Haziran 2016 sonlarında Halep’in kuzeyinde başlatılan askeri 

operasyon sonrasında çekildiği, 

-Öldürülen Türk askerlerine ait olduğu ileri sürülen fotoğrafın, 2014 yılında 

Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında yaşanan savaşta çekildiği, 

-Sosyal medyada PKK/YPG unsurlarınca paylaşılan bir videoda, TSK 

tarafından Afrin’de ele geçirilen bir deponun PKK/YPG tarafından revir olarak 

kullanıldığı iddiasının yalan olduğu, 

-Sosyal medyada PKK/YPG unsurlarınca paylaşılan bir videonun, Afrin’de 

sürdürülen operasyonda PKK/YPG’ye destek vermek için bölgeye gönderilen 

ABD’li Delta Force Timleri’nin Afrin kırsalında yaşanan çatışmalardaki 

görüntüleri olduğu iddia edildiği, ancak bu videonun sahte olduğu, tespit 

edilmiştir.  

TÜRKİYE’NİN PKK/YPG’NİN DEZENFORMASYON 

FAALİYETLERİNE KARŞI TEDBİRLERİ 

Türkiye, genel olarak propaganda stratejileri geliştirme noktasında bugüne 

kadar zayıf kalmıştır. Özellikle Kıbrıs Sorunu ve Ermeni İddiaları kapsamında bu 

                                                           
171  Ayrıntılı bilgi için bkz; Teyit.Org, “Afrin Harekatı’ndan olduğu iddiasıyla paylaşılan 26 

yanlış görüntü”, https://teyit.org/guncellendi-afrin-harekatindan-oldugu-iddiasiyla-
paylasilan-26-yanlis-goruntu/, (30.10.2018). 

http://teyit.link/xm8QGyw
http://teyit.link/s703tpu
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/qIb6CsW
http://teyit.link/iHrZD14
http://teyit.link/iHrZD14
https://teyit.org/guncellendi-afrin-harekatindan-oldugu-iddiasiyla-paylasilan-26-yanlis-goruntu/
https://teyit.org/guncellendi-afrin-harekatindan-oldugu-iddiasiyla-paylasilan-26-yanlis-goruntu/
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durum inkar edilemez bir gerçektir. Ancak Zeytin Dalı harekatı esnasında 

Türkiye’nin ilgili kurumları PKK/YPG’nin dezenformasyon faaliyetlerine karşı 

etkili tedbirler geliştirilmesi kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. 

Bu çerçevede özellikle İHA’lar vasıtasıyla tespit edilen görüntüler, başarılı 

kurgular ile Anadolu Ajansı ve TRT tarafından dünya medyasına servis edilmiştir. 

Küresel düzeyde sosyal medya kullanımı konusunda etkili olan Türk gençlik 

grupları da kendilerinden inisiyatif kullanarak, PKK/YPG unsurlarının sosyal 

medya merkezli kara propaganda çalışmalarına karşı faaliyet göstermişlerdir. 

Bu çerçevede Türkiye’nin ilgili kurumlarının PKK/YPG’nin 

dezenformasyon faaliyetlerine karşı aldığı bazı tedbirler aşağıda özetle 

belirtilmiştir;172 

-Türkiye, Afrin Harekâtı ile ilgili olarak kendi iç kamuoyunu maddi ve 

manevi olarak bütünleştirmeyi başarmıştır. Bu anlamda siyaset, sivil toplum ve iş 

dünyası çok büyük ölçüde hem operasyon kararını veren siyasi iradeyi hem de 

operasyonu icra eden TSK’yı desteklemiştir. Bu doğrultuda devletin ilgili 

kurumları da gerekli zeminin hazırlanmasına yardım etmiştir. 

- PKK/YPG’nin sosyal medyadan yayınladığı gerçek dışı fotoğraf, görüntü 

ve diğer içeriklerin takip edilerek onların yalan olduğuna dair anlık bilgilerin 

paylaşılması kara propagandanın tutmasını engellemiştir. Bu bağlamda başta 

Anadolu Ajansı olmak üzere TRT ve diğer medya organları da hayati bir işlev 

görmüştür. Özellikle Anadolu Ajansı tarafından 13 dilde yapılan yayınlarla, 

Türkiye’nin haklı davası küresel kamuoyuna ulaştırılmıştır. Ayrıca Zeytin Dalı 

Harekatı adına Türkçe ve İngilizce olarak açılan sosyal medya hesapları başta 

olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve dönemin Başbakanlık ofisleri de kamunun 

doğru bilgilendirilmesi yönünde aktif olmuştur. 

-Diplomaside yoğun bir trafik sürdürülmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

dönemin Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar farklı ülkelerden muhataplarıyla görüşerek 

Türkiye’nin böyle bir operasyona başlama gerekçelerini aktarmıştır. Harekâta karşı 

olduğu bilinmesine rağmen bazı ülkelerin yetkilileriyle görüşmelere devam 

edilmiş ve onlara da zeytin dalı uzatılmıştır.  

-TSK’nın Suriye’deki terörle mücadelesini Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile 

işbirliği yaparak sürdürmüştür. Fakat operasyonun başarılı bir şekilde icra 

edilmesiyle birlikte bazı kesimlerin ÖSO üyelerini itibarsızlaştırmak için bir 

                                                           
172  Yusuf Özkır, “Afrin Zeytin Dalı Harekatı’nda İletişim Yönetimi”, 

https://www.setav.org/afrin-zeytin-dali-harekatinda-iletisim-yonetimi/, (10.11.2018). 

https://www.setav.org/afrin-zeytin-dali-harekatinda-iletisim-yonetimi/
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medya kampanyası başlattığı görülmüştür. Tümüyle PKK’nın küresel düzlemde 

gerçekleştirdiği propagandaya hizmet eden bu manipülasyona karşı, cephede 

savaşan TSK mensubu askerlerin cevap vermesi dikkat çekmiştir. TSK’nın 

kamuoyu ile paylaştığı mesajların içeriği, bu amaçla üretilmek istenen bir kurguyu 

da henüz sürecin başında büyük ölçüde akamete uğratmıştır. 

-Türkiye’nin PKK’ya yönelik operasyonu Batı medyasında Kürtlere karşı 

imiş gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu konuda Türkiye’nin tezleri siyasi irade 

tarafından zaten dile getirilmiştir. Fakat ayrıca ÖSO üyesi savaşçılar arasında yer 

alan Kürtlerin de demeç vererek sürece katılması, Batı medyasındaki PKK 

propagandasını geçersiz kılmıştır.  

-TSK tarafından Afrin’e atılan bildirilerde ve Afrin’de yaşayanların cep 

telefonlarına gönderilen mesajda ana vurgunun “Afrin Afrinlilerindir” ifadesine 

yapılması, hedef kitlenin hassasiyetlerinin dikkate alınması ve TSK’nın gerçek 

niyetinin terörle mücadele olduğunun gösterilmesi bakımından önemli olmuştur.  

SONUÇ: 

Sosyal medya, günümüzde tartışmasız bir şekilde yaşamımızın ve güvenlik 

yaklaşımlarımızın ayrılmaz bir öğesi haline gelmiştir. Sosyal medyanın gündelik 

hayatta kullanımı ile iletişim etki alanını yaşamın her alanına doğru genişlemiştir. 

Bu bağlamda da internetin özgün ve farklı içerikleri düşük maliyetle küresel 

dolaşıma sokmaya olanak tanıyan doğası, terör örgütleri tarafından yeni bir 

propaganda vasıtası olarak kabul edilebilecektir. 

Bu kapsamda PKK da daha önce DAEŞ’in etkili bir şekilde kullandığı 

sosyal medya olanaklarını Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekatı esnasında 

dezenformasyon faaliyetleri için etkili bir şekilde kullanmaya çalışmıştır. PKK’nın 

bu tür bir planlama içinde olmasının sebepleri; sosyal medya üzerinden 

gerçekleşen propaganda ilgi çekici ve daha anlaşılır olması, ihtiyaçlara göre esnek 

bir yapıda, sürekli olarak revize edilebilen özelliği, sosyal medya vasıtasıyla 

istenilen bilgi hedef kitleye kolay, hızlı, aynı anda ve çok kısa sürede 

yönlendirilmesi ve sosyal medya uygulamalarının sağladığı imkânların coğrafi 

sınır tanımayan bir yapıda olmasıdır.  

Yukarıda genel ve soyut ifadelerle belirtildiği üzere internetin ortaya 

çıkması ve ağ teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte sosyal medya terör 

örgütleri için yeni nesil enformasyon savaşı alanı haline gelmiştir. PKK/YPG de 

söz konusu gelişmeleri lehine okuyarak sosyal medyayı kendi propaganda 

faaliyetleri için son derece verimli bir şekilde kullanabilme imkan ve kabiliyetine 

sahip hale gelmiştir. Söz konusu imkan ve kabiliyetin gelişmesinde, sosyal medya 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

119 

uygulamalarının kriptolu ve kullanıcısının gerçek kimliğini gizleyebilen anonim 

yapısının büyük etkisi bulunmaktadır.  

Bu kapsamda sonuç olarak tekrar ifade etmek gerekirse sosyal medyanın 

anonim yapısı PKK/YPG unsurları için ideal gizlenme imkanını yapısı gereği 

sağlamaktadır. Diğer yandan PKK/YPG’nın askeri açıdan zafiyet içerisine düştüğü 

anlarda uluslararası kamuoyunun da desteği ile sosyal medyayı gelecek dönemde 

çok daha etkileyici ve yeni yöntemlerle hazırlanmış propaganda vasıtalarıyla 

kullanmaya sürdüreceği de beklenmelidir. 
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SOSYAL MEDYA DEVRIMININ ULUSAL KİMLİK OLGUSUNA 

ETKİLERİ: YENİ BİR KÜRESEL KİMLİĞE DOĞRU MU? 

Dr. Öğr. Üy. Murat CİHANGİR* 

ÖZET 

Ulusal kimliğin tarihsel arka planı nerelere kadar gider? Ulusal kimlik ulus 

inşa sürecinin kurgusal bir çıktısı mıdır? Ulusal kimlikler özellikle küreselleşme 

süreci ile birlikte aşınmakta mıdır? gibi sorulara sosyal bilimcilerin ortak bir cevap 

veremediği bir süreçte, Sosyal Medya denilen bir olgu hızlı bir biçimde toplumsal, 

ekonomik, kültürel ve siyasal alanda belirmeye ve dönüştürücü etkisini 
hissettirmeye başlamıştır. Geleneksel mekân anlayışını alt üst eden, iletişimi 

monolitik bir eksenden çok boyutlu düzleme çıkaran sosyal medya olgusunun 

yıkıcı ve inşa edici yönlerinin ne kadar farkındayız acaba? 19. Yüzyıl ve 20 yüz 

yıla damgasını vuran kimlik savaşları, sosyal medya devrimi ile birlikte nasıl bir 

forma kavuşacak? Kimlik olgusunun geleneksel işlevleri bu yeni süreçten nasıl 

etkilenecek gibi sorular, üzerinde odaklanılan konular olarak görünmektedir. Bu 

çalışmanın temel amacı, Sosyal medya devriminin ulusal kimliğe etkilerini 

bütüncül bir çerçevede analiz etmektir. Bu temel amaç çerçevesinde ilk olarak, 

,sosyal medya ve kimlik kavramları ele alınacaktır. İkinci olarak ulusal kimliklerin 

dönüşümü irdelenecektir. Çalışmanın son kısmında ise, sosyal medyanın ulusal 

kimliğe etkileri geleceğe yönelik projeksiyonlarla birlikte incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Sosyal Medya, Ulusal Kimlik, Sosyal Medya 
Devrimi, Ulus İnşa Süreci, Küreselleşme. 
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MEASURİNG DECİSİON MAKER TRAİT: COMPARİNG 

UTRECHT 1713 AND VİENNA 1815 

Konstantinos TRAVLOS* 

As part of a broader research project on the causes and consequences of 
interstate managerial coordination I explore the role of innovative thinking in the 
onset of attempts at managerial coordination regimes. In a large n-study I have 
found indicators of the association of aversion to war, either due to war weariness, 
but mostly due to fear of the radical potential of war, with higher post-war levels of 
managerial coordination among major powers. Decision makers are more willing 
to engage in managerial coordination after participation in wars that afflict them 
with aversion to war. However, a crucial missing link is how decision makers 
come to view managerial coordination as a solution to the problem of war? My 
argument is that decision makers with innovative thinking about international 
relations are more likely to engage in managerial coordination. To evaluate that 
argument I compare the decision makers that negotiated the Treaty of Utrecht of 
1713, which did not lead to managerial coordination, with those that negotiate the 
Final Act of Vienna of 1815, which led to managerial coordination. I find that the 
main difference between the two groups is the prevalence of innovative thinking 
among Vienna decision makers. 

Keywords: Major Powers, Innovation, War Weariness, Peace, Managerial 
Coordination. 
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RESEARCH METHODS OF INDİVİDUAL  
LEVEL OF ANALYSİS 

Öner AKGÜL* 

ABSTRACT 

The analysis of leaders as a unit of war behavior is one of the most difficult 
subfield due to its incalculable nature or tall order for someone. The methodology 
of this subfield may differ in accordance with the subject. In other words, political 
personality analysis requires some indirect methods as a reason of individual’s 

salient traits. In this context, some research on this field is quantitative along with 
the qualitative ones. It has some reasons.  Apart from the debate on the human 
violence, another perspectives were developed by different disciplines that 
facilitated to understand the causes of war by focusing on the individual level. One 
of the most significant attempt to develop a method on analyzing the leaders can be 
regarded as quantification of leader behaviors, including information about 
personal characteristics of them.  For that reason, notably political psychology, 
social psychology and history developed unique methods for the analysis of 
leaders’ behaviors. These attempts also provided a new research discipline named 

as leadership analysis, at the same time contributed political science, and of course 
IR by including the war and peace studies.  

Methodologically the leadership analysis consists of different ways in 
accordance with the aim. Parry et al. categorized the empirical leadership studies 
by five different ways:  

(I) Positivist methodology of leadership research that based on the 
quantitative analysis of quantitative data can be regarded as more conventional 
comparable to the other methods, for particularly political science. Also, it can be 
observed that historians and economists use this method frequently.  

(II) Post-positivist methodology (for psychologists) consists of quantitative 
analysis of qualitative data that includes textual analysis, research focusing on 
content. It includes historiometric approach that will be explained later.  

(III) The other method is more reflectivist and post-modernist way of 
understanding leadership behavior. In other words, qualitative analysis of 
quantitative data are used for ethno-statistics or discourse analysis on the purpose 
of deconstruction of quantitative leadership analysis.  

                                                           
*  Asst.Prof. (PhD), Ahi Evran University, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
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(IV) There is also new methodologies that consisting narratives and life 
stories. Parry et. all defines them methodologically as qualitative analysis of 
qualitative data which includes both post-positivist and interpretive ways. It can be 
said here that psychobiography is an example for this way.  

(V) And the last one is mixed methods which can be regarded as quite new 
in leadership studies 

In this context, Historiometry, Psychobiography and Psychohistory, 
Leadership Trait Analysis Integrative Complexity Methods are the most 
remarkable methods to convert qualitative data into quantitative. On the other 
hand, Polity IV dataset, Archigos dataset and Lead data gave us important 
quantitative data about the decision makers of wars and international conflicts.  

Key Words: Leaders, quantitative analysis, qualitative methods, mixed 
methods, war, crisis. 

  



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

125 

USING MIXED METHODOLOGIES AND APPLYING THEM ON 
CASE STUDIES: TESTING THE FINDINGS FOR 

INTERNATIONALIZATION OF CIVIL WARS 

Özden Selcen ÖZMELEK* 

ABSTRACT 

Qualitative and quantitative research methods have been perceived as rival 
methodologies for a long time, allowing one undermine the other. Regarding the 
studies on war, qualitative approaches strictly excluded and depreciated data-based 
assumptions when behaviorism manifested itself under the umbrella of the 
scientific study of conflict/war (1950s) due to the long-term domination of realism 
in the related literature. Similarly, the scientific study of war and data-based 
researches shunned and disdained qualitative methods in order to prove their value 
against the hegemony of main stream theories and became heavily mathematical 
and very difficult to understand by readers, specifically during the first three 
decades of its appearance. However, both methodologies have their weak and 
strong points, rendering their collaboration extremely valuable. In this study, I 
would like to demonstrate how it is possible to combine a qualitative methodology 
with quantitative findings. In this regard, first, we will observe how an explanatory 
framework for the internationalization of civil wars can be generated by relying on 
quantitative works on the subject. This will let us construct information (as 
qualitative researches practice) by using discovered knowledge (as suggested by 
quantitative researches). Second, we’ll test this explanatory framework by 

analyzing case studies and using both description for the cases and data. This will 
let us explain the cases with an objective point of view (due to the inclusion of 
quantitative material) and interpret the complex interrelationships between 
different variables (due to the exploration of data by descriptive events). This 
process will let us test the constructed framework’s competence. While doing all 

these, it will also be possible to reveal how a research question should be 
established, how it should be limited, which related data and quantitative works 
should be implemented, which variables should be emphasized, and how case 
studies should be selected. To this end, understanding the complex mechanisms of 
internationalization of civil wars will be the goal of the constructed framework and 
Afghanistan, the Democratic Republic of Congo and Iraq will be the case studies to 
examine. 

Key Words: Scientific study of wars, internationalization, civil war, mixed 
methodologies, qualitative studies. 
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 Prof. Dr. Barış ÖZDAL 
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GÜNCEL GELİŞMELER BAĞLAMINDA ULUSLARARASI 

HUKUKUN TARTIŞILAN ROLÜ 

Prof. Dr. Hasan KÖNİ173 

ÖZET 

Uluslararası hukuk, Dünyada gerçekleşen ilerleme veya gelişmelerle 

orantılı olarak bir gelişim gösterirken; uluslararası hukuk kuralları da söz konusu 

hukuk sisteminin içerisinde bulunan kişiler / aktörler tarafından oluşturulmaktadır. 

İlk etapta sadece devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü olan 

(devletler hukuku veya devletler umumi/genel hukuku olarak nitelendirilir) bu 
hukuk dalı, daha sonra uluslararası örgütlerin bu hukuk düzeninde kişi olarak 

kabul edilmeleriyle birlikte (daha çok 20. yy. başlarında) daha geniş bir alanda 

ilgili kişilere haklar tanımış ve sorumluluklar yüklemiştir.  

Günümüzde gelişen ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal, hukuk vb. yapılar, 

uluslararası hukukun da değişmesine veya gelişmesine neden olmuştur. Bu 

gelişim, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan Birleşmiş Milletler (BM) 

mevzuatı ile de oldukça etkin hale gelmiştir. Ancak uluslararası hukuk kurallarının 

üstün kılınması veya işlerliğinde belirleyici olan yaptırım mekanizmasının 

işletilmesindeki eksiklikler veya yetersizlikler, uluslararası hukukun önemli bir 
problemini oluşturmaktadır. Böyle olmakla birlikte uluslararası hukuk normlarının 

ve  BM bünyesinde benimsenen sistemin iyi işletilebilmesi halinde, özellikle 

uluslararası uyuşmazlıkların çözümlenmesi veya uluslararası barışın korunması ve 
bozulan bu barışında yeniden tesis edilmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Savaş, Birleşmiş Milletler, Uluslararası 

Hukuk, Uluslararası Sistem.  

GİRİŞ 

Uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk arasındaki bağları ortaya koyan 
birçok eser vardır. Özellikle Amerikan uluslararası ilişkiler literatüründe bu 

konunun, uluslararası ilişkilerin hukuku olarak ele alındığı dikkat çekmektedir.174 

                                                           
173  İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası 

Hukuk Anabilim Dalı, e-mail: hasanskoni@gmail.com 
174  Michael Byers, (Edit), “The Role of Law in International Politics”; Essays in 

International Relations and International Law, Oxford: Oxford University Press, 
2001; Jeffrey L. Dunoff; Mark A. Pollack, (Edit), Interdisiplinary Perspectives on 
International Law and International Relations: State of the Art, Cambridge Univ. 
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Uluslararası hukuk, devletlerarasında bir çıkarlar karmaşasını belirgin kurallara 

bağlayarak ortak bir yaşamı var etmek için oluşturulmuş kurallardan oluşmaktadır. 

Daha doğrusu çeşitli toplumlar arası düzenin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. 

Hukuk felsefesi tarihinde uluslararası hukukun önemini inkâr edenlerle 

eksikliklerine rağmen varlığının önemini ileri sürenler arasında tartışmalar olduğu 

görülmektedir. Biz de incelememizde bu tartışmalardan başlayarak uluslararası 

hukukun, güncel uluslararası politikalarda ve uluslararası alanda etkisini ele 

almaya çalışacağız. 

Uluslararası hukukun etkinliği konusundaki olumsuz görüşlere bakacak 

olursak bu hususta felsefeciler ile hukukçular arasında bir ayrım yapmak 

gerekmektedir. Uluslararası hukukun bazı karakteristikleri konusunda 

Almanya’da; Emmanuel Kant, Friedrich Hegel, İngiltere’de; Thomas Hobbes, 
John Austin, Hollanda’da; Baruch Spinoza gibi felsefeciler uluslararası hukukun 

varlığına karşı çıkmışlardır. Yunan filozofu Thucydides’i de bu kategoriye sokmak 

mümkündür. Thucydides’e göre devletlerin iç düzeni insan doğasının, uluslararası 

ilişkiler ise devletlerin iç düzenlerinin yansımasıdır. Bu nedenle uluslararası 

ilişkiler insan doğasıyla bağlı olarak “güç” kavramı etrafında oluşur. Uluslararası 

ilişkilerin temeli devletler arasındaki güç ilişkileridir ve bu nedenle devletler 

sürekli çatışma ve savaş durumundadırlar. 

Yukarıdaki fikirlere benzer fikirleri İtalyan düşünür Machiavelli (16. yy.), 

“köktenci gerçekçilik” olarak adlandırılan yaklaşımıyla dile getirmiştir. 

Machiavelli’e göre “insanlar nankör, istekleri çabuk değişen, sahtekâr ve 
hilebaz”dırlar. Bütün sosyal ilişkiler, insanların söz konusu doğası ve maddi ve 

ruhsal gereksinimleri çevresinde oluşmaktadır. O halde kökten gerçekçiliğin temeli 

“güç”tür ve sosyal ilişkiler tamamen bir güç mücadelesinin ürünüdür. Savaş, 

güçler dengesinde yaşanan değişikliklerin bir sonucudur. Her devlet askeri ve 

siyasi gücünü artırmayı hedefler ve bu hedef savaş çıkmasını kolaylaştırmaktadır. 

Güçlü olanlar iradelerini zayıf olanlara kabul ettirirler. Machiavelli’in “Prens” adlı 

kitabının temeli de bu görüşlere dayanmaktadır. 

GERÇEKÇİLİK AKIMI 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikan siyaset bilimi, özellikle savaş ve 

devlet arasındaki ilişkiyi, Hans J. Morgenthau öncülüğünde Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD)’nin dış siyasetini gerçekçi anlayış üzerine oturtulmasını 

söyleyen teorisyenlerle bu teorisyenleri eleştirenler arasındaki çekişmeye şahit 

                                                                                                                                      
Press, 2013; Başak Çalı (Edit), International Law for International Relations, 
Oxford: Oxford Univ. Press, 2010. 
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olmuştur.175 Çoğu uluslararası ilişkiler teorisyenlerinin görüşlerinin, eski 

düşünürlerin düşünce kalıplarını ve davranışlarını yansıttığı görülmektedir. 

Morgenthau’nun geliştirdiği “gerçekçi teori” bu yansımaya bir örnektir. 

Morgenthau geliştirdiği gerçekçi uluslararası ilişkiler teorisi çerçevesinde var olan 

pozitivist ve idealist hukuk yaklaşımını eleştirmiştir. Ona göre, bu yaklaşım 

uluslararası hukuk ile bağdaşmamaktadır. Pozitivizm ve idealizm iç siyaset ve iç 

hukukta uygulanabilir fakat uluslararası sistemin özü anarşidir, iç siyaset ve dış 

siyaset alanındaki sosyal ve ahlak koşulları farklıdır. Anarşik devlet yapılanmaları 

nedeniyle uluslararası siyaset bir güç mücadelesidir. İç hukukta olduğu gibi hukuk 

kuralı yaratacak, bu kuralları yorumlayacak, uygulayacak ve uygulamayı 

zorlayacak merkezi otoritenin olmadığı uluslararası sahnede, güç mücadelesi 

dizginlenememektedir. Bu nedenle uluslararası hukuk düzeni pozitivist anlayışın 

uygulanabileceği bir hukuk düzeni değildir. Morgenthau’ya göre, uluslararası 

hukukun emrettiği hükümler sadece idealler ve bu ideallerin temeli olan hukuk 

ilkeleri ile yorumlanmamalı; ekonomik çıkarlar, toplumsal gerilimler, güç ve güce 

özlem gibi uluslararası ilişkileri etkileyen hususları da göz önünde 

bulundurmalıdır. Sonuç itibariyle Morgenthau, her olayın somut koşulları göz 

önünde tutularak uluslararası hukukun uygulanmasının gerekli olduğunu 

savunmaktadır. Bu durum da her olaya ayrı bir kuralın uygulanmasını 

gerektirmektedir. 

Morgenthau’nun uluslararası ilişkilere dayandırdığı temel kavram ‘ulusal 

çıkar’ kavramıdır. Morgenthau’ya göre, ulusal çıkar doğrusunda hareket 

edildiğinde uluslararası ilişkilerde adalet ve eşitlik ilkeleri zedelenecektir. Ulusal 
çıkar, zaman içinde değişen ve içeriği belirsiz muğlak bir kavramdır. 

ABD’li siyaset bilimci Stephen Walt da gerçekçilik okulunun öğretisine 

katılarak, gerçekçilerin ABD dış politikasını yönetmiş olmaları durumunda, Soğuk 

Savaş’ın bitiminde ABD’nin dış politikasının daha rasyonel olacağını; Irak 

Savaşları, Balkan maceraları ve ulus inşa etme gibi olayların gelişmeyeceğini 

savunmuştur. Ayrıca ABD politikasını sert ve hissi olmayan liderlerin yönetmiş 

olması halinde, ABD’nin bunca kan ve para kaybetmeyeceğini ve uluslararası 

alandaki güçlü durumunu koruyacağını belirtmiştir. 

ABD ülkesinde uluslararası ilişkiler uzmanı olan Keneth Waltz, “İnsan, 

Devlet ve Savaş”176 isimli çok tanınmış kitabında; insanın ve devletin yapısını 

inceledikten sonra sosyal yapılanmayı bir kenara bırakıp uluslararası sistemin 

yapısını ele alarak, devletlerin işlemlerini gerçekleştirdikleri alana dikkat 

                                                           
175  Bkz., Carl Schmitt, “Hans Morgenthau and Image of Law in International Relations”, 

Michael Byers, (Edit), In The Role of Law In International Politics, Oxford: Oxford 
University Press, Oxford, 2001, ss. 5-17.  

3  Kenneth N. Waltz, Man, The State and War; A Theoretical Analysis, New York: 
1974. 
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çekmektedir. Waltz’a göre devletler anarşik bir ortamda yaşamaktadırlar. O halde 

uluslararası alanda bir güç mücadelesi vardır ve devletin gücünün varlığı da 

ampirik olarak ölçülebilmektedir. Bu durumda uluslararası alanda barış, ancak 

güçler dengesi ile tesis edilebilmektedir. 

Devletler hukukuna negatif açıdan bakanlar arasına, son dönemin 

isimlerinden olan Raymond Aron ve Marcel Merle gibi Fransız hukukçuların da 

katıldığı görülmektedir. Bu düşünürlere göre; devletin üstünde bir üstün otorite 

bulunmadığından, devletlerin eylemlerinin tek kısıtlayıcısı olarak uluslararası 

hukuk gösterilemez. Bu durumda uluslararası hukuk bütün etkinliğini 

kaybedecektir. Uluslararası hukuk belli bir dönemde devletler arasında var olan 

geçici güç dengesinin bir sonucudur. 

GERÇEKÇİLİK AKIMI DIŞI YORUMLAR 

1945’ler sonrası özellikle 1960’lardan itibaren uluslararası ilişkilerde, 

devletler hukukunun itibarının yükseldiği görülmektedir. Cenevre Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Paul Guggenheim uluslararası hukukun uluslararası hukuk 

düzeninden ‘ilkel’ bir dal olarak ayrıldığını söylerken; Michel Virally, Wolgang, 

Friedmann ve Charles Leben gibi hukukçular uluslararası hukukun ‘ilkel 

olmadığını’ ancak ‘değişik’ bir hukuk olduğunu belirtmişlerdir. Bu dönemde 

uluslararası hukukun uluslararası ilişkilerde etkinlik kazandığı görülmektedir. 

Örneğin, bu dönemde halkların kendi kendilerini yönetme hakkı, halkların 

özgürleşmesinde ve sömürgelerin sona ermesinde adaletçi ve ileri bir rol 

oynamıştır. Devletlerin kendi doğal kaynakları üzerinde sürekli haklara sahip 

olması bu kaynakların millileştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır, insanlığın 

ortak mirası üzerinde gelişen uluslararası hukuk kuralları; güçlü devletlerin 

topraklardaki, toprağın altındaki ve denizlerin derinliklerindeki zenginlikleri 

kapışmalarını önlemiştir. 

ULUSLARARASI HUKUKUN ALTIN ÇAĞI 

Uluslararası hukukun altın çağı uluslararası düzenin yapılanmasından ve II. 
Dünya Savaşı’ndan beri gelişen güçler arası dengeden doğmuş gibi 

gözükmektedir. İki kutuplu dünya düzeni tersine bir gelişmeyle uluslararası 

hukukun klasik olarak nitelendirebileceğimiz ilkelerinin etkinleşmesine ve ilerici 

kuralların doğmasına yol açmıştır. 

Burada klasik olarak kabul ettiğimiz uluslararası hukuk ilkelerini; 

devletlerin egemen eşitliği, uluslararası alanda güç kullanmanın ve tehdide 

başvurmanın yasaklanması ve uyuşmazlıkların barışçı çözümü olarak sayabiliriz. 

Bu ilkelerin etkinliklerinin tam olduğunu söyleyemesek de ancak genel anlamda 

bir etki yarattıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca süper güçlerden birinin bu ilkeleri 
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kendi çıkarları yönünde kullanması, bu süper gücün diğer devletler tarafından 

güçlü bir biçimde kınanmasına da sebebiyet vermiştir.  

Yeni ileri hukuk ilkelerinin gelişmesi iki blok arasında gelişen Üçüncü 

Dünya Ülkeleri (Devletleri) dediğimiz grubun birlikteliği ve dayanışması ile ortaya 

çıkmıştır. Üçüncü Dünya Ülkeleri, Birleşmiş Milletler’de 77 Grubu olarak 

ekonomik konularda birlikte oy veriyorlardı, yani büyük devletler karşısında 

bağlantısızlar hareketi etkili olmaya çalışıyordu. Bunun yanında iki Bloğun 

Güvenlik Konseyi’nde sürekli olarak veto kullanmasına karşı, Birleşmiş Milletler 

sahnesinde Genel Kurul ön plana çıkmıştır. Oyların eşit olduğu bu kurulda üçüncü 

dünyanın otomatik çoğunluğu vardı ve 1974 yılında oyları sayesinde yeni bir 

uluslararası ekonomik düzeni güçlü devletlere kabul ettirmişlerdir. Aynı zamanda 

yeni bağımsızlığına kavuşan bir devlet, halefi olduğu devletin yaptığı anlaşmalara 

bağlı olmayacaktı. Üçüncü Dünya Ülkeleri deniz hukukuna, uluslararası alanda 

200 millik münhasır ekonomik bölge gibi kuralların eklenmesine yol açmışlardır. 

ALTIN ÇAĞIN SONU 

1980’lerin başlarında, 1960 ve 1970’li yılların öğrencilerinin iyi bildiği 

üçüncü dünyacılık olayı sona erdirilmiştir ve üçüncü dünya; daha az gelişmiş 

devletler veya dördüncü dünya, petrol üreten devletler, yükselen devletler gibi 

çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu devletlerin çıkarları değişik olmuş ve uluslararası 

hukuk kurallarının desteğinde yeni bir ekonomik düzen ile kendi kendine kalkınma 

hayalleri suya düşmüştür. Bu rüyadan uyanış çok sert olmuş ve devamında açlık, 

iç savaşlar, silahlı çatışmalar, yaygın hastalıklar gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Gelişmekte olan devletler, uluslararası alanı sömürgecilikten kurtulmanın 

başlangıcından daha kötü bir biçimde terk etmişlerdir. Yirmi sene boyunca 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda önemli bir yer işgal eden Üçüncü Dünya 

Ülkeleri, Kurul’un kulislerine doğru gerilemişlerdir. Kendilerine verilen emir ise: 

“Liberal olun ve sesinizi kısın” şeklinde olmuştur. 

Bazı gelişmeler sonunda iki kutuplu dünya düzeni çökmüştür: İki Almanya 

birleşmiş, Sovyetler Birliği dağılmış, Varşova Paktı kaldırılmış ve Çin, sosyalist 
pazar ekonomisine geçmiştir. ABD tek süper güç olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

devlet dünyada istediği her yere müdahale edebiliyor ve onun için iyi olanın bütün 

dünya için iyi olduğunu iddia ediyordu. Işık Batıdan geliyordu diğer alanlar ise 

karanlıktı. Baba Bush, Reagan ve oğlu Bush hangi devletlerin kötü hangi 

devletlerin iyi olduğunu belirliyorlardı. Büyük bir güç basit fikirlere sahipti. 

Kuveyt’i işgal etmeye itilen Irak, işgal edilip parçalanmıştır. 

Uluslararası ilişkiler köklü bir biçimde susturulmuştur. Fakat devletlerin 
egemen eşitliği, iç işlerine müdahale edilmemesi, güç kullanılmaması, 

uyuşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü, insan hakları, halkların hakları gibi 

uluslararası hukukun ilkeleri yerinden kıpırdamamıştır. Kaybolan bir dünyanın 
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kurallarının varlığını koruması neye yarayacaktı.? Belki bu kurallar iç hukukta 

yapıldığı gibi yeniden yorumlanarak dengesini kaybetmiş bir dünyaya yeniden 

uygulanacaktır. 

Tek süper gücün egemen olduğu uluslararası alanda devletlerin kendine 

özgü bir siyasal sistemi seçme şansı bulunmamaktadır. Gereklilik; demokratik bir 

sistemi, kapitalist bir düzeni, kişiliğin öne çıktığı bir toplumsal örgütlenmeyi, Batı 

kültürel değerlerine sahip olmayı ve Batının ürettiği yeni teknolojileri almayı 

zorunlu kılmaktadır. 

ULUSLARARASI HUKUKUN DEĞİŞEN ÇEHRESİ 

Uluslararası hukuk ilkelerinin yeni uluslararası sisteme uyarlanmasının 

gerekliliğinden bahsettiğimizde örneğin, devletlerin iç işlerine müdahale 

edilmemesi artık modası geçmiş bir ilkedir. Yeni uluslararası sistemde artık 

insancıl müdahalenin insanlık için bir görev olduğu fikri yerleşmeye başlamıştır. 

İnsani müdahalenin ahlaki bir zorunluluk olmasına karşı örneğin; Bosnalı 

Müslümanların öldürülmesinde, Rwanda’da 500.000 kişinin öldürülmesinden 

sonra kurulan ceza mahkemelerinin yargılamada kullanacakları bilgisayarları 

almak için gerekli parayı bulmada gecikmede, Haiti’de, Somali’de ve işgal altında 

olduğu kabul edilen Filistin’de bu ahlaki zorunluluk başka türlü yorumlanmıştır. 

Uygulama, Batı coğrafyası olaylarında aciliyet; Batının ötesinde ise sabır olarak 

gelişmiştir. George W. Bush’un ortaya attığı ‘Önleyici Meşru Müdafaa Doktrini’ 
uluslararası hukukta meşru müdafaa ilkesini alaşağı edince, bu ilkenin yeni 

yorumu olan ‘İnsancıl Müdahale İlkesi’ sonucu yapılan Libya’daki gibi rejim 
değişiklikleri, uluslararası toplumda reaksiyon doğurmuştur. Bunun üzerine yeni 

yorumlara gidilerek ‘koruma hakkı kuralı’ ile az gelişmiş veya Batının tabiriyle 

‘başarısız olmuş’ devletlere yeni müdahale biçimleri ortaya çıkarılmıştır. 

1990’dan beri uluslararası hukukun çatışmalarla ilgili ilkelerinin değişimi 

üç devrede gerçekleşmiştir. Körfez Savaşı’ndan, Kosova Savaşı’na giden birinci 

adımda Güvenlik Konseyi önemli bir rol oynamıştır. Bu gelişme, çatışmaların 

hukuka uygun bir şekilde ele alınabilmesine yol açmış olmasına karşın kısa 

sürmüştür. İkinci devrede, Kosova Savaşı’nda Güvenlik Konseyi bir kenara 

bırakılmış ve meşru müdafaa durumunda olmayan NATO, askeri operasyonlara 

girişmiştir. Üçüncü devre, 11 Eylül’de ABD’ye karşı New York’ta yapılan saldırı 

ile aşılmıştır. ABD bu olay karşısında tek başına harekete geçmiş, Güvenlik 

Konseyi ve NATO bir kenara itilerek bütün dünyayı kapsayan ‘terörizme karşı 

savaş’ kararı ile kendi desteklediği terör eylemleri dışındaki teröristleri ve 

kendisine düşman kabul ettiği İran, Irak, Kuzey Kore ve sonraları Suriye gibi 

devletleri hedef almış ve Türkiye dâhil Ortadoğu’yu savaş ve göç sarmalına 

sürüklemiştir. Bu liste zaman içinde genişleme durumunda olmuş ve son 

zamanlarda Latin Amerika devletleri de ABD’nin hedefinde olmuş gibi 
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gözükmektedir. ABD resmen kendi haçlı seferini yönetmek için kimseye 

gereksinim duymadığını ve meşru müdafaa hakkını korumak için kendi 

eylemlerinin tek hakimi olacağını ilan etmiştir. Uluslararası hukuk bu durumda 

açıkça ABD dış politikasına indirgenmiş ve uluslararası değerler de ABD 

çıkarlarına tâbi olmuştur. Öte yandan Rusya Federasyonu, uluslararası hukukun 

göz ardı edilmesinden yararlanarak Ukrayna’ya müdahale edip Kırım’ı ilhak etmiş 

ve Gürcistan’a müdahale ederek ayrılıkçı yapıları desteklemiştir. 

ABD’nin uluslararası hukuka karşı ilgisizliği ve uluslararası hukuku kendi 

çıkarları için göz ardı etmesinin işaretleri yukarıda saydıklarımızdan ibaret 

değildir. ABD; “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Uluslararası Paktı”, “Medeni ve 

Siyasi Haklara Ait Uluslararası Antlaşma”yı, 1949 yılında kabul edilen “Savaş 

Hukuku ile İlgili Cenevre Sözleşmelerinin I ve II No’lu Protokollerini” -ki bu 
protokoller uluslararası çatışmaların kurbanlarını ve uluslararası olmayan 

çatışmaların kurbanlarını korumayı içermekteydi- imzalamamıştır. Ayrıca ABD, 

“1982 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi”ni ve “Çocukların Hakları ile İlgili 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”ni de imzalamamıştır. Fakat mevcut ABD Başkanı, 

Obama’nın 2015’te Paris’teki Konferansa katılarak onayladığı İklim Değişikliği 

Anlaşması’ndan ayrılmıştır. Ayrıca Amerikan Başkanı Trump, “Nükleer 

Denemeleri Yasaklama Anlaşması”nı ve “Uluslararası Ceza Mahkemesi 

Statüsü”nü de imzalamamıştır. ABD askerlerinin Afganistan’daki tutumlarını 

incelemeye alan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Eylül 2018’de gerçekleştirilen 73. 

Birleşmiş Milletler Toplantısı’nda Mahkemenin görevini yerine getirmediğini 

belirterek kapatılması gerektiğini savunmuştur. Aynı düşünceyi, Ulusal Güvenlik 

Danışmanı olarak atadığı Jonh Bolton 1998’den beri savunmaktadır ve 2018’de 

aynı fikirleri tekrarlamıştır. Ayrıca ABD, İran’la yapılan “Nükleer Silahların 

Denetimi Antlaşması”nı eksik bulduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Atom 

Ajansının karşı çıkmasına ve Antlaşmayı imzalayan diğer dört devletin itirazlarına 

rağmen antlaşmadan çekilerek İran’ı yeni yaptırımlar uygulamakla tehdit etmiştir. 

Kendisinin kurulmasında önemli bir rol aldığı eski adı “Gümrük ve Tarifeler 

Birliği” olan ve adı 1994 yılında “Dünya Ekonomik Örgütü” olarak değiştirilen 

örgütten çekileceğini belirterek Örgüt’ü tehdit etmiş ve ayrıca Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Komisyonu’ndan da çekilmiştir. 

Son dönemde Başkan Trump’ın yeni dış politika yaklaşımları ile ABD 

Yasaları’nın ülke dışında da uygulanması için ısrarlı olunduğu görülmektedir. Bu 

durumun bir ABD alışkanlığı olarak dikkati çekmektedir. Çünkü ABD 

Yasaları’nın ülke dışı uygulanması pek yeni değildir. 12 Mart 1996’da kabul 

edilen Helms-Burton yasası ve 8 Ağustos 1996’da kabul edilen Amato-Kennedy 
yasası ile ABD bazı devletlere; -o dönemde, Küba, Libya ve İran’a- ticari 
müeyyideler uyguladığı gibi diğer devletlerin de adı geçen bu devletlere ticari 

müeyyideler uygulamasını istemiştir. ABD’nin bu alışkanlığı Obama Dönemi’nde 

ve özellikle Başkan Trump ile şiddetini artırarak devam etmiş; İran’a, Kuzey 

Kore’ye, Rusya Federasyonu’na ve Çin’e karşı ambargolar uygulanmıştır. Ayrıca 
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ABD, Avrupa Birliği dâhil diğer müttefikleriyle ve çıkarlarını etkileyen diğer 

devletlerle, ticari ve mali savaşlara girmiş bulunmaktadır. ABD Hazine Bakanlığı 

birçok devlete çeşitli ambargolar uygulamaya devam etmektedir. 

Öte yandan ABD’nin görüşüne göre uluslararası hukuk diğer devletlerin 

uyması gereken kurallar ortaya koymaktadır. ABD kendisini, Uluslararası Ticaret 

Örgütü’nün koyduğu kurallarla bağlı saymadığı gibi bu örgüt içinde tek veto 

yetkisine sahip olan bir güçtür. 1990’lardan itibaren yani iki kutuplu dünya 

dengesi sarsıldığından beri belki de güç dengeleri önemli bir şekilde değiştiğinden 

uluslararası hukukun uygulama alanının daraldığı görülmektedir. 

Montesquieu’nun da belirttiği gibi “evrensel deneyimin gösterdiği gibi her 

iktidar sahibi sonunda iktidarında aşırıya kaçacaktır”. Yeni bölgesel blokların 

oluşmaya başladığı dünyamızda belki de aşırılaşan gücü belki başka güçler 

durduracaktır. Fakat bu da üçüncü dünya savaşı anlamına gelmektedir. 

HAKLAR 

İnsan hakları, liberal hukukun evrenselleştirdiği en önemli kural olarak 

ortada durmaktadır. Çok sık hatırlatılmasına rağmen insanların açlıktan 

ölebildikleri bir dünyada bu hak çoğu zaman unutulmaktadır. İşkence yasağına 

rağmen büyük devletlerin çoğu bu husustaki antlaşmayı imzalamamışlardır. 

Gösterilerde bulunan onlarca devlette göstericiler, gösteri hakları yüzünden 

hapistedirler. 

Halkların haklarına gelince, sömürgelerin uluslaşmasından sonra bu hakkın 

hiçbir etnik gruba tanınmadığı görülmektedir. Uluslararası hukuk direnme hakkını 

da tanımaktadır. Halkların kendi kaderlerini tayin etme sorununda uluslararası 

hukuk bu kimselere savaş hukuku içinde bazı koruyucu haklar tanımıştır. İşgal 

edilen bölgelerde haklara karşı savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım 

yasaklanmıştır. Uygulamada terörizmin ortak bir tanımı olmadığı, ancak; uçak 

kaçırma, rehine alma, diplomatlara ve üçüncü korunan şahıslara karşı eylemler, 

öldürme gibi, cezai eylemlerin tanımı yapılabildiğinden, devletler halkların 

kendilerine karşı direnme eylemlerini terörizm olarak yorumlayıp onları ağır bir 

biçimde cezalandırmışlardır. Oysa uluslararası hukuk bu hususlarda çok geniş 

kurallara sahiptir. Devletler kendi çıkarlarını hukukun üstünde gördüklerinden, bir 

devlet yapılan bir mücadeleyi kurtuluş savaşı görmekteyken diğer devlet terörizm 

olarak kabul ettiği için uluslararası terörizm konusunda ortak bir paydaya 

varılamamakta ve bazı devletlerin yaşattığı vekalet savaşları nedeniyle terörizm 

önlenememektedir. Bu durumda terörizm, düşmanların giriştiği eylemlerdir. 

Terörist bir şahıs değildir, düşmanın ismidir. Böylece 1945’ten önce düşman, bir 

faşist veya Nazi; 1945’ten sonra kapitalist Batı dünyasında komünist; Rusya’da 
burjuva; Çin’de revizyonist ve günümüz Batı dünyasında İslamist ve çeşitli 

devletlerin ülkelerinde çatışan değişik etnik gruplara verilen isimdir. 
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Uyuşmazlıkların barışçı bir biçimde çözümü büyük devletlerin anlayışına 

göre ele alınmaktadır. Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir sorunu, 

Yunanistan ile Türkiye arasındaki Kıbrıs Sorunu barışçı bir biçimde Birleşmiş 

Milletler’in atadığı arabulucular ve düzenlemelerle çözülmeli ancak ABD veya 

İsrail’in taraf olduğu Filistin, Lübnan, İran, Kuzey Kore, Venezuela gibi 
devletlerle sorun varsa bu devletlere saldırı, baskı, tehdit, ekonomik ambargolar 

uygulayabilmektedirler. ABD, terörizmi önlemenin tek yolunun barışçı bir yol 

değil, savaş olduğunu öngörmektedir. Bunun nedeni ise devletin kendince 

kısıtlamadığı bu yetkileri elinde tutmuş olmasıdır. 

SONUÇ: 

Uluslararası ilişkiler çoğulcu bir ortamda gücün merkezileşmediği değişik 

örgütlenmelerin sınırlamalar getirdiği bir ortamda var olmaktadır. Belki hukukçu 

Georges Scelle’in bio-sosyolojik kuram itibarıyla ileri sürdüğü sosyal 

dayanışmanın gelişmesiyle kurallara riayet durumu artacaktır. Devletler 

hukukunda devletlerin üstünde bir yaptırım ve/veya cezalandırma gücünün 

eksikliği nedeniyle hukukun etkinliği sınırlı düzeyde kalmaktadır. Devletler 

hukukunun varlığı, bu hukuka riayet yani uyulma duygusunun varlığı ile anlam 

kazanır. Uluslararası hukukta, iç hukuktaki kadar etkin olmasa da değişik 

ağırlıklarda yaptırımlar ve/veya cezalandırmalar bulunmaktadır. Ancak iç hukuku 

mümkün olan tek hukuk düzeni olarak göstermek de yanlış olacaktır. Devletler, 

uluslararası ilişkilerde giriştikleri eylemleri meşru kılmak için uluslararası 

hukukun kurallarına şu veya bu şekilde dayanmak zorunda kalmaktadırlar. 

Uluslararası kuralları kendi anayasalarında tanımaktadırlar ve uyuşmazlıklarında 

birbirlerine karşı uluslararası hukuk kurallarıyla cevap vermektedirler. Mükemmel 

olmamakla birlikte meşrulaştırma kaynağı uluslararası hukukun varlığı, 

uluslararası ilişkilerde inkâr edilememektedir. 

Uluslararası ilişkilere baktığımızda ise uluslararası ilişkiler teorilerinin dış 

politikalara uygulanması mümkün gözükmemektedir. Devlet politikasının 

planlayıcıları, siyasal bir sistem ve kurumsal kısıtlamalar içinde hareket 

etmektedirler. Carl Von Clausewitz, “Savaş Üzerine” adlı kitabında insan aklını 

savaşa hazırlamıştır, ancak savaş yapılmalıdır dememiştir. Uluslararası ilişkiler, 

genel bilgisi ve tarihi hükümetler için karar vermede bir girdi olarak ele alınabilir. 

Ancak devletin izleyeceği yol bu teorilere dayandırılamaz. Genel bilgi, karar 

vericiye yardım eder, ancak herhangi bir durumda nasıl hareket edeceğinin 

cevabını vermemektedir. Devlet, doğru veya yanlış kendisine gelen yüzlerce 

girdiyi inceleyerek karar vermektedir. Karar sonrasındaki olayları 

rasyonelleştirerek anlatmak da bize düşmektedir. 
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GÜNCEL GELİŞMELER BAĞLAMINDA BİRLEŞMİŞ 

MİLLETLER’İN TARTIŞILAN ROLÜ 

Prof. Dr. Mehmet GENÇ* 

ÖZET 

Birleşmiş Milletler (BM), evrensel nitelikte bir örgüt olarak kabul edilmekte 

olup, görev ve yetkileri Kurucu Andlaşması’nda genel olarak düzenlenmiştir. Bu 
görev ve yetkilere aykırı olmayacak nitelikteki düzenlemeleri, BM’nin ana ve 
uzmanlık organlarının veya uzmanlık örgütlerinin gerek iç tüzüklerinde gerek 

statülerinde bulmak mümkündür.  

Uluslararası barış ve güvenliği korumayı ve bozulan barışı yeniden tesis 

etmeyi gaye edinen BM, oluşturduğu mevzuat ile uluslararası hukuk sisteminde 

yetki kullanan veya kullanmaya çalışan evrensel nitelikte bir uluslararası örgüttür. 

Bu örgütün uluslarüstü nitelikte kabul edebileceğimiz yetkileri bulunmamaktadır. 

BM’nin son zamanlarda uluslararası barışı koruma ve güvenliği sağlamada 

başarısız olması, özellikle kendisine tanınan yetkileri yeniden tartışma konusu 

yapmıştır. Zira bu konudaki en önemli husus BM’nin ana organı statüsündeki 

Güvenlik Konseyi’nin karar alma mekanizmasında yer alan veto durumu veya 

yetkisidir.  

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler, Uluslararası Hukuk, Uluslararası 

Sistem, Veto Yetkisi, Diplomasi. 

GİRİŞ 

II. Dünya Savaşı ve savaş sonrası konjonktürde, özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD)’nin etkin ve belirleyici olduğu “Atlantik/Birleşmiş Milletler 

Beyannamesi”nin görüşmelerde baz alındığı; ABD, Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve milliyetçi Çin’in temsilcilerinin yer 

aldığı konferanslar sürecinde, amaç ve ilkeleri, görev ve sorumlulukları ve 

yetkileri belirlenen 110 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler (BM) Kurucu 

Andlaşması ve bütünleyeni olan Uluslararası Adalet Divanı Statüsü (UAD) taslağı 

1945 yılında San Francisco Konferansı’nda kabul edilmiş, 26.06.1945 tarihinde 

imzalanmış ve ulusal tamamlayıcı işlemlerin sağlanması ile 24.10.1945 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

                                                           
*  Prof. Dr. Işık Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Ana 

Bilim Dalı 
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Türkiye, BM Kurucu Andlaşması’nı UAD Statüsü ile birlikte 4801 sayılı 

uygun bulma/onay kanunu ile 15.08.1945 tarihinde onaylamış ve onay kanunu, 

24.08.1945 tarihli ve 6902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Uluslararası barışın korunması ve güvenliğin sağlanması sorunu, 73 yıl 

önce olduğu gibi, bu gün de hâlâ BM’nin kuruluş yıllarında olduğu kadar 

bölgesel nitelikte de olsa günceldir. Kaldı ki, günümüzde barış ve güvenliğin 

korunması salt devletlerin güvenlik ve çıkarlarının korunmasını değil, aynı 

zamanda insanların temel hak ve özgürlüklerinin ve güvenliğinin korunması görev 

ve sorumluluğunu da kapsamaktadır. Bu görev de zımni olarak BM Kurucu 

Andlaşması’nın 1. Md. 2. ve 3. Prg.’larda ve 2. Md. 7. Prg. hükmüne istinaden 

BM’ye tevdi edilmiş bir görev ve sorumluluktur.  

BM Kurucu Andlaşması’nın 1. Md. 1. Prg.’ı uyarınca BM’nin görevlerinin 

başında “Uluslararası barış ve güvenliği korumak ve bu amaçla: barışın 

uğrayacağı tehditleri önlemek ve bunları boşa çıkarmak, saldırı ya da barışın 

başka yollarla bozulması eylemlerini bastırmak üzere etkin ortak önlemler almak; 

ve barışın bozulmasına yol açabilecek nitelikteki uluslararası uyuşmazlık veya 

durumların düzeltilmesini ya da çözümlenmesini barışçı yollarla, adalet ve 

uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek” olarak belirlenmiştir. 

BM Kurucu Andlaşması, barışın korunması konusunda devletlere birçok 

hükmü ile kaçınma mükellefiyeti yaratmış, devletlere dış politikalarında güç 

kullanmayı mutlak olarak yasaklamış (2./4.md.), barışın korunması konusunda 

hukuka aykırı eylem ve işlemlere karşı sorumluluk ihlalinde bulunanlara yönelik 

güç kullanmayı da kapsayan müeyyideler öngörmüş (39. ve devamı md.’ler), 

barışın korunması konusunda devletlere kolektif müdahale sorumluluğu yaratmış 

(2/5., 6., 43., 44., 45. ve 49. md.), özellikle salt ulusal hukuklarda olabilecek BM 

mevzuatına aykırılıklara ilişkin kanunlar ihtilafı konusunda ihdas edilen hüküm 

(2/7. Md.) ile barışın korunması veya yeniden tesisine ilişkin ulusal hukuka 

müdahale yetkisini saklı tutmuştur. 

BM’ye tevdi edilen bu görevi örgüt ne denli yerine getirebilmiştir veya 

getirebilir? Birçok bölgesel örnekte görüldüğü gibi, BM, hukuken sorumluluk 

ihlali yaratarak hareketsiz kalmakta veya sorunun esasına ilişkin çok da 

çözümleyici olmayan kararlar almakta veya “gecikmiş adalet, adalet değildir” 

ilkesini çağrıştırırcasına müdahale sorumluluğunu geç yerine getirmiştir.  

BM’nin, görev ve sorumluluklarına ilişkin güven yaratmayan bu 

durumun kaynağı, şüphesiz hukuki yapısının temel özelliklerine, 

düzenlemesinde olan hukuki boşluklara, hukuka uyarlı olmayacak şekilde takdir 

yetkisi kullanılmasına cevaz veren çok sayıda hükümsel düzenlemenin 

varlığına, kararların siyasi unsurlara bağlı alınmasının mümkün kılınmasına, 

yetki kullanma yetkisi konusunda yaratılmış olan usul ve esaslara, eylem ve 

işlemlerinin yargı denetime tabi kılınmamış olması gibi Kurucu 
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Andlaşaması’ndaki düzenlemelere dayanmaktadır. Bir başka hukuki zafiyet ise, 

BM hukukunda da sonuçlar yaratan Devletler Kamu Hukukunun, bazı kural 

dışılıklar saklı olması kaydıyla aksayan yönü olan, ulusal hukuklarda 

“doğrudan uygulanabilir kabiliyette ve/veya doğrudan etki yaratacak” 
karakteristik özelliğe ulaşamamış olmasıdır.  

1. BM’NİN KAMU HUKUKU TÜZEL KİŞİLİĞİNE GENEL BİR 

BAKIŞ 

BM’yi ihdas eden çok taraflı Kurucu Andlaşması’nın yürürlüğe konulması 

ile BM’ye yaratılan görev, sorumluluk ve yetki açısından BM’yi, salt hukuki bir 
mütalaa ile kamu gücü niteliğinde değerlendirmek şekil yönünden olasıdır. Zira 

yaratılan BM hukuku ile kavram tartışılabilir de olsa, kamu/amme vasfı atfedilen 

uluslararası toplum adına üyeleri ortak çıkarlar çerçevesinde ve çıkarlar konusunda 

görevlendirilen örgüt üzerinden karar birliğine yönelme gayesi yaratılmış ve 

örgüte idari bir fonksiyon yüklenmiştir. 

Kurucu Andlaşması ile BM’ye, barışın korunması ve gerekli hallerde 

barışın yeniden tesisi konusunda, devletler (gerekli hallerde üye olmayan 3. kişi 

durumundaki devletler dâhil) bakımından yetki kullanacak şekilde, devletlerin 

hukukunun geçerli olduğu alanları ve Andlaşmanın yürürlükte olduğu süreyi 

kapsayacak şekilde emredici, düzenleyici, tespit edici ve sorumluluk yükleyici 

yetkiler yaratılmıştır. 

Devletler kamu hukukuna istinaden ihdas edilmiş olan BM hukuku ile 

örgütün uhdesine bırakılan konularda, örgüte verilen görev ve sorumluluk gereği 

olarak da idari faaliyetlerini ifa ederken, idari, icrai veya düzenleyici işlemler 

gerçekleştirebileceği tartışmasızdır. 

Genel olarak idare hukukunda olduğu gibi, BM’nin de en yaygın işlem türü, 

özellikle “idari karar” veya “icrai karar” biçiminde ortaya çıkan tek yanlı idari 

işlemler şeklinde ihdas edilmektedir. BM’nin, iki yanlı ve çok yanlı işlemleri ise, 

devletler ve tüzel kişiliği olan diğer uluslararası örgütler ile yapılan iki veya çok 

taraflı devletler kamu hukuku sözleşmeleri olarak veya üye devletlerin özel 

hukukuna tâbi kira sözleşmesi vb, sözleşmeler şeklinde olarak tesis edilmektedir.  

Şekli yönden de olsa, BM’nin tesis edeceği işlemlerin en belirgin ve ayırt 

edici özelliği, örgütün sahip olduğu üstün yetki ve ayrıcalıklara bağlı olarak kamu 

gücü kullanılarak yapıldığını kabul etmek gerekir. Örneğin yukarıda atıfta 

bulunduğumuz BM Kurucu Andlaşması’nın 1. Md. 1. Prg. ile verilen görev ve 

sorumluluk gereği olarak 2. Md. 5. Prg. hükmünün tersinden yorumuna bağlı 

barışın yeniden ihdası için yaratılan yetki, “süregitmesi uluslararası barış ve 

güvenliğin korunmasını tehlikeye düşürebilecek nitelikte bir uyuşmazlığa” 36. Md. 
şartlarına uyarlı olarak uyuşmazlığa tarafların görüşmelerine müdahale edebilmesi, 
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5. Md.’ye istinaden ceza tertibi olarak üyelerin haklarını askıya alabilmesi, 6. Md. 

uyarınca sözleşme yükümlerinin ihlali nedeniyle üyelik akdinin 

sonlandırılabilmesi konusunda yaratılan yetki, barışın tehdidi, bozulması veya 

saldırı eylemi durumunda 39. Md. ye istinaden sözleşmeye aykırılığın tespiti ve 

40. Md’ye itibarıyla bu konuda bir ara karar ile ihtiyati tedbir önlemi tesis 

edebilmesi, 41. ve 42. Md.’lere istinaden savaş hukukuna varmayan yaptırım 

kararları alabilmesi, 43. Md. uyarınca savaş hukukuna başvurabilmesi gibi 

yaratılan yetkiler ve özellikle 2. Md. 7. Prg. hükmü ile ulusal hukuka tâbi olan 

insancıl konulara zımni olarak da olsa müdahale yetkisi verilmiş olması, yaratılan 

kamu gücü vasfına bağlı hukuka uyarlı olması kaydıyla “tek yanlı işlemler yapma 

yetkisi” gibi, özel hukukta görülmeyen ayrıcalık ve yükümlülükler olarak 

belirginleşmiştir. Bu bağlamda BM Kurucu Andlaşması, örgüte emretme, yasak 
koyma, yasağa uyulmaması halinde müeyyideler ve cezalar belirleme gibi tek 

taraflı düzenlemeler yapma iradesi yaratmış ve şekil yönünden de olsa BM’ye, 

barışın korunması konusunda şekil yönünden devletler karşısında üstün ve 

ayrıcalıklı konum yaratmıştır.  

BM, görevlerini yaparken ve yetkilerini kullanırken, idare hukukunda 

olduğu gibi, kurucu işlemi ile önceden konulmuş kural ve esaslar içinde hareket 

etmekte ve sahip olduğu tüzel kişilik adına yetkili kılınmış organları tarafından 

işlemlerin tesis edilmesi ve tasarrufların kullanılması öngörülmüştür. 

Bu perspektifte yapılacak hukuki değerlendirme salt şekli yönden de olsa, 

BM’nin, özellikle “idari karar” veya “icrai karar” biçiminde tesis edeceği 

işlemlerin veya kullandığı tasarrufların, süjesi olan üye devletlerin ve bazı şartlara 

bağlı üçüncü kişi durumunda olan devletlerin hukuki durumunu etkileyeceği, ihdas 

edilen işlemi veya kullanılan tasarruftu BM’nin kamu gücü niteliğine dayandırmak 

tartışmasızdır. Zira hukuki sonuç doğurmaya yönelik BM’nin hukuki eylem ve 
işlemlerinin dayanağının, örgütün Kurucu Andlaşması ile ona tanınan yetki 

kullanma yetkisi veya yetki devri yoluyla yaratılan “kamu gücü ayrıcalıkları ve 

yükümlülükleri” olduğunu kabul etmek hukuk tekniği açısından sarihtir177. Bir 
başka ifade ile BM’nin, yetkili veya sorumlu olduğu konularda, üye devletleri 

muhatap alabilen ve devletler kamu hukuku alanında hukuki sonuç yaratmaya 

yönelik tek yanlı irade açıklamasıyla tesis edeceği her karar ya da tedbir şeklen de 

olsa kamu gücü ile hareket etme yeteneği ile ilgilidir.  

BM’nin yetkili veya sorumlu olduğu konularda, Kurucu Andlaşması’na 

istinaden yürütülen bir faaliyete ilişkin tek taraflı olarak işlemler tesis 

edebilmesine, bu işlemlerin tek yanlı kamu hukuku işlemleri olmasına ve örgütün, 

tesis edilen işlemin muhatabı olan tarafın veya tarafların iradesini açıklamasına 

gerek olmadan kendi iradesini açıklaması ile hukuki sonuçlar yaratabilmesine 

                                                           
177  Kemal Gözler, Gürsel Kaptan, İdare Hukukuna Giriş, 22. Baskı, Bursa: Ekin Basım 

Yayın Dağıtım, 2016, s. 20. 
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karşın, örgütün tesis ettiği işlemle gaye edindiği hukuki sonuçların, tesis edilen 

işlemin geçerlilik alanının üye devletlerin ulusal hukukunun geçerli olduğu alan 

olması nedeniyle, her ne kadar “objektif” olarak muhatap aldığı üye devlet veya 

devletlere haklar veya sorumluluklar yaratsa da, hakkın kullanımı veya 

sorumluluğun yerine getirilmesinde tasarrufun doğrudan “sübjektif” sonucu olup 
olmaması veya bir başka ifade ile “doğrudan uygulanabilir” nitelikte bir tasarruf 
olup- olmadığı, idare hukukunda veya federal sistemlerde yetki dağılımına bağlı 

olarak federal- federe ilişkisinde belirgin olan altlık üstlük ilişkisine benzeyip 

benzememesinin tayini, BM’ye konu itibarıyla yaratılmış gözüken üstün ve 

ayrıcalıklı konuma bağlı kullanacağı yükümlendirici bir tasarrufun hukuki 

sonuçları açısından önemlidir. 

Usulüne uygun olarak ihdas edilip yürürlüğe girmesi sağlanan bir BM 

işleminin, asli muhatabı olan üye devlet kişiliğini, ilgili devletin ulusal hukukunda 

her hangi bir aracı tasarruf kullanılmasına gerek kalmadan sonuç yaratacak 

nitelikte “doğrudan uygulanabilir” olması halinde bile “doğrudan etki” yaratacak 
nitelikte olup olmaması da ayrı bir sorun alanıdır. Zira özellikle barış ve 

güvenliğin korunmasında önleyici veya müdahale edici müeyyide kararlarının 

etkin uygulanabilirliğinin yaratılmasında üye devlet ulusal hukukunda, “doğrudan 

etki”, yani örgüt tasarrufunun, üye devlet ulusal hukukunda özel hukuk kişileri 

arasında da hak ve sorumluluk yaratıp- yaratmadığı, yani (yatay doğrudan etki) 

veya özel hukuk kişileri ile kamu hukuku tüzel kişileri arasında hak ve sorumluluk 

yaratıp- yaratmadığı, bir başka ifade ile dikey doğrudan etki178 sonucu yaratıp 

yaratmaması da örgütün görev ve sorumluluklarını yerine getirilmesinde 
belirleyicidir. Kaldı ki, yukarıda da değinildiği gibi, ihdas edilmiş bir düzenleme, 

“doğrudan uygulanabilir” nitelikte olması halinde bile, o tasarrufun “doğrudan 

etkisi” olmayabilir. Bu bağlamda genelleme yapmadan nesnel olarak her bir BM 

tasarrufunun üye devlet ulusal hukukunda yaratacağı sonucun tayininde, ilgili 

tasarrufun kaynağı olan asli düzenleme ile üye devlet ulusal hukukun devletler 

hukuku- ulusal hukuk ilişkisini düzenleyen kurallarla birlikte değerlendirilmesi 

gereklidir. Özellikle de bu ilişkinin saptanmasında üye devlet ulusal hukukunun 

monist veya düalist yapıda olmasın da belirleyici nitelikte olacağı dikkate 

alınmalıdır.  

BM’ye tevdi edilmiş yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesinde tesis 

edeceği emredici veya sorumluluk yaratıcı işlemlerin veya kullanacağı 

tasarrufların, üye devletlerin ulusal hukuklarında icrasını sağlamak gayesi ile bir 

aracı tasarruf ile ulusal hukuka aktarmalarına gereksinim olup- olmaması, bir 

başka ifade ile muhataplarının iradesine rağmen icrai sonuçlarının doğrudan olup 

                                                           
178  Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Temel Metinler, Bursa: Alfa 

Aktüel, 2010, s. 550; Gülören Tekinalp, Ünal Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, 2. 
Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2000, s. 121. 
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olmaması önemli ve belirleyicidir. Bu sorun, BM’ye sorumluluk isnadı 

yaratabilecek hukuk ihlallerine neden olabildiği gibi, Kurucu Andlaşma ile üye 

devletlerin de üstlendikleri sorumluluklardan kaçınma sonucu yaratabilmesi 

nedeniyle onların da müteselsilen sorumluk ihlali yaratmaları sonucuna neden 

olabilecek önemde bir hukuki sorun alanıdır. Sorunun genel ve soyut olarak 

kaynağı, BM’ye üye devletler tarafından tanınan yetkilerin, örneğin Avrupa Birliği 

(AB) hukukunda olduğu gibi konu itibarıyla yetki devri şeklinde yapılmak yerine, 

yetki kullanma yetkisi tanıma şeklinde ihdas edilmiş olmasındadır.  

Hukuki yapılarında uluslarüstü unsurlar yaratılmış olan AB, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi 

örnekler saklı olması kaydıyla, BM ve benzeri uluslararası örgütlerin hukuk 

yapılarının genel karakteristik özelliği sonucu, bu örgütlerin, üye devletlerden 

bağımsız ve özerk olarak icrai tasarruflar kullanabilme düzeyi henüz yeterli 

değildir. 

Her ne kadar hukuk tekniği açısından BM’nin, devletler hukuku tüzel 

kişiliğine bağlı kamu gücü niteliği olsa da, özünde üye devletlerin somut veya 

soyut içerikte ulusal çıkarları gereği iradi olarak işbirliği yapma istençlerinin 

hukuki-organik yapılandırılışı özelliğinde olan BM, biçimsel olarak yetkilerinin 

kapsamı ve yaratabildikleri hukuki sonuçlarda olabilen farklılıklar saklı olması 

kaydıyla, devletlerin ulusal çıkarlarını doğrudan veya dolaylı ilgilendiren konular 

bakımından hukuksal işlemlerinin veya tasarruflarının hukuki sonuç yaratmasında 

üye devletlerden bağımlıdır.  

Bu bağımlılık, özellikle tesis edilen örgüt kararlarının gerek devletler kamu 

hukukunda, gerekse devletlerin ulusal hukukunda uygulanabilmesi bakımından, 

doğrudan uygulanabilirlik veya etki yaratma kabiliyetine sahip olmaması 

nedeniyle üye devletlerin işbirliğine gereksinim duyulması nedeniyle somut ve 

belirgindir. 

BM hukukunun bu karakteristik özelliği nedeniyle, yaratılan yetki kullanma 

yetkisine istinaden tesis edilecek örgüt işlemlerinin icrasında ve/veya ulusal 
hukuklarda sonuç yaratabilmesinde, ulusal aracı tasarruflara gereksinim 

duyulması, örgütün icrai işlemlerinde veya eylemlerinde, ulusal yetkilerini 

genellikle saklı tutmuş olan üye devletler belirleyici olmaktadır. 

BM ve uluslararası örgütler olarak nitelenen diğer yapılanmalar, üye devlet 

ulusal hukukunda, kira akdi, taşınmaz edinme, vb. özel hukuka tâbi konular 

dışında veya örgüt temsilcilerinin diplomatik imtiyaz ve muafiyetleri gibi 

diplomasi hukuku kaynaklı kamu hukukunda sonuçları olan ayrıcalıklar dışında, 

üye devlet ulusal hukuklarında “doğrudan uygulanabilir” ve/veya “doğrudan 

yatay ve dikey etki” yaratabilecek düzenleme yapabilme ehliyetine henüz sahip 

değildir. Bu bağlamda Kurucu Andlaşma’nın 25. Md.’si uyarınca üye devletlerin 

BM kararlarına uyma konusunda üstlendikleri sorumluluk ilkesel düzeydedir.  
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BM, her ne kadar devletler kamu hukuku kuralları uyarınca ihdas edilmiş 

özerk kamu hukuku tüzel kişiliğine sahip olsa da, tek taraflı olarak tesis edilen 

hukuki tasarruflarının tesisinde şekli yönden üye devletlerden bağımsız gibi 

gözüken kamu gücü vasfına karşın, üye devletleri doğrudan muhatap alması 

gereken kararların ihdasında veya uygulanmasında esas yönünden özerk kamu 

gücüne sahip olmadığı sarihtir. Örneğin uluslararası barışın korunası veya yeniden 

ihdası konusunda BM’nin alacağı bir müeyyide kararının veya ceza tertibinin, çok 

yanlı işlem türünde olması ve uygulanabilmesi için Kurucu Andlaşması’ 43. 

Md.’si uyarınca üye devletler ile uygulama andlaşması yapılması gereği ve 

yapılacak özel andlaşmanın yürürlüğe girmesinin de, ilgili taraf devletin ulusal 

hukukunda öngörülen usul ve esasa tâbi olması, BM’nin ihdas edilmiş özerk kamu 

hukuku tüzel kişiliğine ve yaratılan BM hukuku ile örgüte barışın korunması veya 

gerekli hallerde barışın yeniden ihdası konusunda şekil yönünden özerk yetki 

yaratılmış olmasına karşın, BM hukuku ile üye devletlerin ulusal hukuku ile olan 

ilişkisinde astlık- üstlük ilişkisi yaratılmayarak özellikle icrai kararlarının sonuç 

yaratabilmesi üye devletlerin iradesine bağlanmıştır.  

2. BM KARAR ALMA SÜRECİNDE YARATILAN SORUMLULUK 

İHLALİ 

BM Kurucu Andlaşması, yukarıda genel ve soyut olarak değinildiği gibi, 

BM’nin özellikle barış ve güvenliğin korunmasında ve gerekli hallerde yeniden 

tesisinde güvensizliğe neden olan istikrarsız eylemleri ve özellikle de 

eylemsizliklerinin genel olarak hukuki incelenmesinde, andlaşmanın soyut veya 

somut olarak ciddi boşluklar ve genel hukuk ilkelerine aykırılıklar içermesi, 

hukuka uyarlı olmayacak şekilde siyasi unsurları belirleyici olabilen takdir yetkisi 
kullanılmasına cevaz veren hükümler ile ilintilidir.  

Özellikle bu durumun, BM’nin icrai (yürütme) organı olan ve Kurucu 

Andlaşması’nın 24. Md./1. Prg. ile barış ve güvenliğin korunmasında üye devletler 

adına görev verilen Güvenlik Konseyi’nin yapısı ve bu organın yetki kullanma 

yetkisi konusunda sürekli beş üyeye esasa ilişkin konularda yaratılan veto yetkisi, 

hatta çifte veto yetkisi ile birlikte değerlendirildiğinde, örgütün barışın korunması 

veya yeniden tesisi konusunda üstlendiği sorumlulukları yerine getirmesinde 

birçok güncel örnekte saptanabileceği gibi hukuken BM’ye isnat ettirilmesi 

gereken sorumluluk ihlali olarak değerlendirilecek sonuçlar yaratmasına neden 

olduğu sarihtir. 

Bir taraftan özellikle barışın korunması veya yeniden tesisi konusunda icrai 
ve düzenleyici işlem tesis edebilmesine ilişkin karar alma sürecinde Güvenlik 

Konseyi sürekli üyelerinin irade uyuşması etkin ve belirleyici olabilmesi, diğer 

taraftan BM kararlarının uygulanmasının sonuçta devletlerin iradi olarak bu 
kararlara uyma veya kararları uygulama iradelerine bağlı olmasının yarattığı 
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hukuki sonuç, birçok örnekte görüldüğü gibi BM’yi hareketsizliğe 

yöneltebilmektedir. Yaratılabilen hareketsizlik doğal olarak BM’nin uhdesinde 

olan ve onun sorumluluğunu yaratan bir konuda, örgütün kullanması gereken 

tasarrufu kullanmaması, kullanmaktan kaçınması veya geç ve konunun esasına 

etkisi olmayacak şekilde kullanılması, örgütün sorumluluk ihlali sonucu 

yaratmasına neden olmaktadır. 

Kullanılması gereken bir tasarrufu kullanmaktan kaçınma hali, de jure 
sorumluluk ihlali sonucu yaratır. Ancak BM organik yapısı içerisinde ilgili 

tasarrufu kullanma yetki ve sorumluluğunun tevdi edildiği Güvenlik Konseyi’nin, 

her ne nedenle olursa olsun tasarrufu kullanmaktan kaçınmasına bağlı yaratılan 

örgüte isnat edilecek sorumluluk ihlali, özellikle işbu organda sürekli üye 

statüsünde üye devletlerin temsil edilmesine bağlı olarak, özellikle ilgili 

devletlerin ve diğer taraftan geniş yorum yöntemi ile üye devletlerin de örgüt 

mevzuatının yarattığı sorumluluklarından kaçınma sonucu yaratacağı için onların 

da müteselsilsen sorumlu olacaklarını kabul etmek gerekir.  

BM mevzuatının bu zafiyetine bağlı hukuki sorun alanı, ulusal hukuklarda 

ihale kanunlarına bağlı ihale sözleşmeleri ile yaratılan işveren –yüklenici iş 

ilişkisinde, yüklenici ile çalışanları arasında ortaya çıkabilen yüklenici işveren –

çalışan ihtilafında asli sorumlunun belirlenmesi ile benzeşmektedir. Örneğin 

Yargıtay’ın yarattığı ulusal içtihadımız uyarınca bu tip ihtilaflarda yüklenici 

(taşeron) işverenin çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirememesi veya 

sorumluluklarından bir şekilde kaçınması halinde asli sorumlu olarak yüklenici 

işveren değil, yükleniciye sözleşme ile işi verenin tayin edilmesi emsal olarak BM 
ile üye devletler ilişkisine teşmil edildiğinde, BM’nin sorumluluklarını yerine 

getirmemesi veya kullanması gereken tasarrufu kullanmaktan kaçınarak yaratacağı 

hukuka aykırılıklar da asli sorumlunun üye devletler olacağı ve ihlalin üye 

devletlere isnat ettirilmesi gerektiğini benimsemek uygun olacaktır.  

3. BM EYLEM VE İŞLEMLERİNİN YARGI DENETİMİNE TÂBİ 

OLMAMASI  

BM hukukunun zafiyetin önemli ve belirleyici bir nedeni de, örneğin ulusal 

hukukumuzda Sayıştay veya Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesin ve nihai 

olması nedeniyle yargı denetimine tabi olmaması gibi ayrık durumlar saklı olması 

kaydıyla ulusal kamu hukukuna istinaden ihdas edilen kamu hukuku tüzel 

kişilerinin her türlü eylem ve işlemleri genel olarak yargı denetimine tabi iken, 

,BM’nin eylem ve işlemlerinin veya hareketsiz kalarak yaratabildiği zımni ret 

yaratması ile de jure antlaşmaya aykırılıkların yargısal denetime tabi olmamasıdır. 

Zira AB, AİHM, UCM hukuku gibi farklı özelliklere sahip olanlar dışında BM ve 

diğer Uluslararası Örgütlerin eylem ve işlemleri, dolayısıyla zımni ret durumu 

yaratan hareketsizlik hali yargısal denetime tabi tutulmamıştır. Bu nedenle 
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Uluslararası Örgütlere karşı var olan uluslararası yargı organları nezdinde dava 

ikame etmek olası değildir. BM özelinde ise daha da paradoksal bir durum 

yaratılmıştır. Şöyle ki, BM Kurucu Andlaşması’nın mütemmim cüzi olan UAD 

Statüsü ile Divan, BM’nin ana organlarından biri olarak ihdas edilmiş, ancak bu 

yargı organı önünde BM’ye karşı dava ikame edilmemiş, BM tüzel kişiliğine de 

dava ikame etme ehliyeti yaratılmamış ve BM organlarının kararları da gerek usul 

gerek esas açısından yargı denetimine açılmamıştır. 

UAD Statüsü’nün 65. Md’sine istinaden yetkili organ veya kuruluş olma 

şartına bağlı olarak “her türlü hukuksal sorun konusunda” mütalaa istenebilir 

hükmüne istinaden bu boşluk kısman de olsa doldurulabilir. Divan mütalaalarının 

usule ilişkin olanlarının bağlayıcı olmamasına karşın, esasa ilişkin mütalaaların 

bağlayıcı olacağı dikkate alındığında, bu güne değin, barışın ve güvenliğin 

korunması konusunda önem arz edecek başvuru yapılmamış olmasının hukuki bir 

açıklaması yoktur.  

Diğer taraftan, BM’nin, sorumluluklarını kendi iradesi ile yerine 

getirebilecek beceriden yoksun olması ve örgüt yükümlülüğünün sonuçta üyelerce 

yerine getirilebileceği veya bir başka ifade ile BM’ye “tanınan hak ve 

yükümlülüklerin hukuken üye devletlere de ait hak ve yükümlülükler olduğu” 
dikkate alındığında, örgüt hukukuna istinaden üye devletlerin temsilcileri 

aracılığıyla kullanılması gereken bir tasarrufu kullanmaktan kaçınması, 

müteselsilen ilgili devlete isnat ettirilebilecek bir görev ihmali veya sorumluluk 

ihlali olarak ileri sürülebilmesi gereken hukuki bir sorundur. Ancak UAD’ın yargı 

yetkisinin ihtiyari olması ve buna bağlı olarak ilgili devlet tarafından yargı 

yetkisinin yaratılabilmesi şartı dikkate alındığında, gerek BM’nin kamusal 

görevine ilişkin icrai veya düzenleyici tasarruflarının kendi yargı organı olan 

UAD’ın yargı denetimine tâbi olmaması, gerek üye devletlerin dava ehliyeti 

konusunda da zorunlu yargı yetkisi olmayan UAD’ın yargı yetkisinin ilgili devlet 

tarafından yaratılma şartı, BM hukukun ciddi ve en önemli zafiyetidir.  

SONUÇ: 

Üye devletlerin, BM aracılığıyla yaratmak istedikleri gaye ve edinilen 

işbirliği konusunda, yürürlükte olan BM Kurucu Andlaşması’nda düzenlenen 

soyut hükümler, sınırlı, ağır şartlara bağlanarak örgüte yaratılan görev ve yetkinin 
kapsamı, ihdas edilecek bir kararın yaratacağı hukuki sonucun bağlayıcılığının 

sağlanmasında üye devletlerin aracı işlemlerine gereksinim duyulması, örgütün 

hukuksal-organik yapılandırılışında yürütme görev ve sorumluluğun ayrıcalıklı ve 

belirleyici oy hakkına sahip sürekli üyelerin olduğu Güvenlik Konseyi uhdesine 

bırakılmış olması ve özellikle esasa ilişkin konularda benimsenen karar alma 

usulünde sürekli üyelere, BM Kurucu Andlaşması’nın 2. Md. 1. Prg’ı ile hüküm 

altına alınan “BM’nin tüm üyelerinin egemen eşitliği üzerine kurulduğu ilkesi” ne 
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aykırı olarak yaratılmış olan “veto” yetkisi BM’nin eylem ve işlemlerinde 

belirleyici sonuç yarattığı sarihtir. 

Bir hakkın kullanılması konusunda hukukun evrensel ilkesi, hakkın “iyi 

niyetle kullanılması”(4721 sayılı TM Kanunu md. 3) veya “hakkın kötüye 

kullanılmaması”, dolayısıyla “dürüstlük” (4721 sayılı TM Kanunu md. 2) 
ilkesidir. Nitekim BM Kurucu Andlaşması da, “Tüm üyeler, üyelik sıfatından 

doğan hak ve menfaatlerden tümünün yararlanmasını sağlamak için işbu 

Andlaşma gereğince üstlendikleri bütün yükümlülükleri iyi niyetle yerine 

getireceklerdir” hükmü (2. Md./2.Prg.) ile buyruk yaratacak şekilde devletlere 

sorumluluk yüklemesine rağmen, sürekli üyeler anılan bu hükmü ihlal ederek, 

uluslararası barış ve güvenliğin güvence altına alınmasında kendi ulusal çıkar ve 

menfaatlerini gözeterek veto hakkını kullanabilmekte veya açık veya zımni veto 

tehdidinde bulunarak de jure BM’nin sorumluluğundan kaçınması sonucu 

yaratmaktadırlar. 

Güvenlik Konseyi sürekli üyelerinin ayrıcalıklı yetkiler ile donatılmış 

olması, BM’nin bazı olaylarda hareketsiz kalma veya esasa yönelik önem 

taşımayan kararlar alma veya geç ve yetersiz müdahale etme yönünde güven 

yaratmayan ve sorumluluklarından kaçınan bir görüntü içinde olmasına neden 
olduğu açıktır. 

BM Genel Kurulu, 377 (V) Sayılı ve 03.11.1950 Tarihli “Barış İçin 

Birleşme” Kararı ile bu zafiyete, Güvenlik Konseyi’nin barış ve güvenliğin 

sağlanması konusunda alması gereken bir kararı almaktan kaçınması halinde, 

Kurucu Andlaşma’nın 12. Md. 1. Prg. ve 24. Md. 1. Prg. ile münhasıran Güvenlik 

Konseyi’ne yaratılan yetkileri kendi uhdesine alarak müdahale yetkisi yaratma 

çabası, işbu kararın adlaşmaya uyarlı olmaması nedeniyle yetki gaspı sonucu 

yaratabilmesi teşebbüsü olarak kalmış ve uygulanamamıştır. 

BM Kurucu Andlaşması genel olarak değerlendirildiğinde, yaratılan örgüt 

hukukunun üye devletleri bağlamasına ve onlara sorumluluk yaratmasına, 

dolayısıyla üye devletlere saklı tuttukları ulusal yetkileri, yarattıkları ve tarafı 

oldukları örgüt Kurucu Andlaşması’na uyarlı olmayacak şekilde kullanmaktan 

kaçınma mükellefiyeti yaratmasına rağmen, BM’nin sorumluluklarını yerine 

getirmesi veya sorumluluklarından kaçınma sonucu yaratan hareketsizliği, üstü 

örtülü de olsa uluslararası işbirliği- üye devlet ulusal egemenliğinin yarattığı ulusal 

çıkarı uyumlaştırması olasılığına, özellikle de Güvenlik Konseyi sürekli üyelerinin 

çıkarlarının uyumlaşmasına bağlıdır.  

Sonuç olarak, BM’nin uluslararası barışın korunmasına ilişkin Kurucu 

Andlaşması ile verilen görevi veya üstlendiği rolü yerine getirmesi şu anki hukuki 

yapısı itibarıyla olası değildir. 
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ÖZET 

Altmış yıla yakın bir geçmişe sahip olan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) 

ilişkileri, daha çok ortaklık mevzuatı kapsamında yoğunlaşmış olsa da, 

Türkiye’nin AB’ne tam üyelik hedefi bu ortaklık mevzuatından ayrı bir şekilde 

düşünülemez. Zira Türkiye ile AB arasında akdedilen Ankara Anlaşması (ortaklık 

anlaşması), ortaklık mevzuatının öngördüğü koşulların yerine getirilmesi kaydıyla 

Türkiye’nin tam üyeliğini de içeren düzenlemelere sahiptir. 

Ancak, Türkiye’nin AB’ne 1987 yılında yaptığı tam üyelik müracaatının 

üzerinden yıllar geçmesine rağmen, bu müracaata AB yetkili kurumları aracılığıyla 

uzun süre cevap verilmemiştir. AB, 1999 yılının sonunda benimsediği Helsinki 

Zirvesi Sonuç Bildirgesi ile Türkiye’yi AB’ne üye adayı devlet olarak kabul 

etmiştir. Türkiye’nin AB’ne üye adayı olarak kabul edilmesi, Türkiye’nin AB ile 

olan ilişkisine yeni bir boyut kazandırmıştır. 03.10.2005 tarihinde Türkiye’ye 

yönelik kabul edilen Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi ile tam üyelik 

müzakere süreci başlamış, ancak 2018 yılının Eylül ayına kadar konuya yönelik 

sınırlı düzeyde bir gelişme sağlanabilmiştir. Türkiye’nin dışında AB’ne tam üye 

olmak gayesiyle müracaat eden diğer devletler (hatta şimdi üye olanlar), müracaat 

tarihlerinden sonra Türkiye kadar beklememişlerdir. Bu durum da, Türkiye’nin AB 

itibarıyla tam üyelik koşullarını yerine getiremediği veya AB tarafından 

Türkiye’nin tam üye olmasının istenmediği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Çalışmada, yıllardır sürdürülen tam üyelik müzakere sürecine ilişkin tarafların 

karşılıklı olarak olumlu iradeye sahip olmadıkları sonucunu da çıkarmak 

mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Müzakere Süreci, Ortaklık Mevzuatı, 

Türkiye-AB İlişkileri, Tam Üyelik.  
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TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CONTEXT 
OF RECENT DEVELOPMENTS: DIPLOMATIC NEGOTIATIONS 

WHICH HAVE NOT RESULTED IN FULL MEMBERSHIP 

ABSTRACT:  

Though more focused on partnership law, Turkey-European Union (EU) 
relations, lasted for almost sixty years, cannot be separated from partnership law in 
the membership process of Turkey. Indeed, the Ankara Agreement, concluded 
between the EU and Turkey (partnership agreement), has arrangements including 
Turkey's full membership, subjected to fulfillment of the conditions stipulated by 
the agreement. 

Although many years passed from the Turkey’s membership application, 

the EU authorities did not responded this application for long times. Turkey was 
accepted as a candidate state with Final Declaration of Helsinki Summit in 1999. 
Turkey's acceptance as a candidate has brought a new dimension to relations 
between Turkey and the EU. Full membership talks were started with the 
Negotiating Framework adopted on 03.10.2005; however, a limited progress has 
been achieved until September 2018. States other than Turkey, which applied to 
the EU for membership (they are members now), did not wait as much as Turkey. 
This situation brings about that Turkey has not fulfilled its obligations or the EU 
did not want Turkey to be a member state. This study claims that both parties have 
not positive will with respect to the negotiation process. 

Key Words: European Union, Negotiation Process, Partnership Law, 
Turkey-EU Relations, Full Membership 

GİRİŞ 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin önemli bir kısmı, taraflar 

arasında sürdürülen görüşme sürecine ilişkindir. Aslında bu sürecin 1959 yılında 

başladığını ve 2018 yılı itibarıyla devam ettiğini belirtmek gerekir. Normal 

şartlarda ve diğer üye adayı devletlerle kıyaslandığında Türkiye’nin daha kısa bir 
süre içerisinde AB’ne tam üyesi olması gerekirdi. 

Ancak süreç içerisinde tarafların yerine getirmesi gereken yükümlülükler 

itibarıyla sorumluluk ihlalinde bulunmaları, süreci savsaklamaları gibi nedenlerle 

bahsi geçen tam üyelik gerçekleşememiştir. Bu çalışmada taraflar arasında bir 

türlü sonuçlandırılamayan ve belirli bir dönemden sonra da tam üyeliği amaçlayan 

görüşmelerin başarısızlık neden(ler)i aktarılmaya çalışılacaktır. 
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1. TÜRKİYE İLE AB ARASINDA İLK GÖRÜŞMELER 

Türkiye 31.07.1959 tarihinde, Avrupa Ekonomik Topluluğu Kurucu 

Andlaşması’nın 238. Md.’sine istinaden bir ortaklık andlaşması yapmak gayesiyle, 

bu Topluluğun Konseyi’ne müracaat etmiştir. Türkiye ile Avrupa Ekonomik 

Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaşması’na kadar taraflar 
arasında yapılan müzakereler üç evreyi kapsamıştır.  

Taraflar arasında 28.09.1959 tarihinde başlayan ve yaklaşık dört yıl süren 

müzakereler179, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık yaratan 

Ankara Anlaşması’nın 25.06.1963 tarihinde parafe edilmesi ve 12.09.1963 
tarihinde imzalanması ile sona ermiştir. Bahsi geçen bu görüşmelerin sonucunda 

üzerinde uzlaşılan bir hukuk işlemine ulaşılmıştır. Bu anlamda diplomatik 

mahiyetteki görüşmelerin olumlu sonuç yaratması taraflar itibarıyla bir kazanım 
olmuştur. Ankara Anlaşması, tarafların iç hukuklarının öngördüğü prosedüre göre 

onaylandıktan sonra, 01.12.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Türkiye’nin Ankara Anlaşması’nı akdettiği Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Maastricht düzenlemeleriyle ismini Avrupa Topluluğu olarak değiştirmiştir. 

01.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Andlaşması düzenlemeleriyle de 

Avrupa Topluluğu ortadan kaldırılmış ve halefi AB olmuştur. Bu nedenle bundan 

sonra konu kapsamında AB kavramı kullanılacaktır. Ankara Anlaşması’nın 

yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye ile AB arasında hak ve yükümlülükler 

kapsamında kurulan ilişkiler, ortaklık mevzuatına dayalı olarak sürdürülmüştür. 

Ankara Anlaşması ve bu Anlaşma’nın ekleri olan Protokoller ve Katma Protokol, 

Katma Protokol’ün ekleri olan tamamlayıcı Protokoller, Bildiriler ve Uyum 

Andlaşmaları ortaklık mevzuatının asli normlarını oluşturmaktadır. Bu asli 

normlara istinaden Ortaklık Konseyi tarafından tesis edilen tasarruflar da türeme 

normları meydana getirmektedir180. 

Ankara Anlaşması, Türkiye ile AB arasında bütünleşme gayesi 

doğrultusunda Türkiye’nin tam üyeliğini de içerecek düzenlemelere sahiptir. Bu 

konuda Ankara Anlaşması’nın 28. Md.’si oldukça açık bir düzenleme 

içermektedir. Elbette bahsi geçen tam üyeliğin gerçekleşebilmesi için tarafların 

ortaklık mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini bütünüyle yerine getirmeleri 

gerekmektedir. Ankara Anlaşması gümrük birliğinin yanı sıra ortak pazarın 

taraflar arasında sağlanmasını gaye edinmiştir. Türkiye’nin AB’ne tam üyeliği 

                                                           
179  Haluk Günuğur, “Aspect Historique des Rapports entre la Turquie et la CEE”, Gazi 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3/1-2, (1987), 59-63. 
180  Mehmet Genç, “Türkiye-AT Ortaklık Mevzuatında Uyuşmazlıkların Çözümü”, Prof. 

Dr. Nurhan AKÇAYLI’ya Armağan, (Bursa: y.e.y, 2000), 129. 
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doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukunun aşamalı olarak AB hukuk 

sistemine uyarlı hale getirilmesi koşuluna da bağlıdır.  

2. TÜRKİYE İLE AB ARASINDA ORTAKLIK MEVZUATINDAN 

KAYNAKLANAN GÖRÜŞMELER 

Ankara Anlaşması taraflar arasındaki ilişkileri hazırlık, geçiş ve son dönem 
olmak üzere üç aşamaya ayırmaktadır. Ankara Anlaşması ve daha sonra bu 

Anlaşmaya istinaden tesis edilen Katma Protokol, Ortaklık Konseyi gibi hukuki 

işlemler taraflar arasında haklar ve yükümlülükler öngörmüştür. 

2.1. Hazırlık Dönemi 

Hazırlık dönemine ilişkin düzenlemeler, Ankara Anlaşması’nın 3. 

Md.’sinde yer almaktadır. Hazırlık dönemi, Ankara Anlaşması’nda beş yıl olarak 

öngörülmüş, ancak bu süre fiilen dokuz yıla uzamıştır. Aslında hazırlık döneminde 

Türkiye geçiş dönemine ilişkin özellikle mevzuatını uyarlama vb. konularda 

hazırlık yapması gerekirken, genel anlamda beş yıllık sürenin bitmesi beklenmiştir. 

Hazırlık dönemi itibarıyla, AB tarafından Türkiye’ye mali yardımlar 

yapılmış ve tarıma dayalı kolaylıklar sağlanmıştır. Bu mali yardım ile Türkiye’nin 

geçiş dönemine hazırlanması gaye edinilmiştir. 

2.2. Geçiş Dönemine İlişkin Görüşmeler 

Geçiş döneminin süresi, tarafların birlikte öngörecekleri istisnalar saklı 

kalmak kaydıyla, on iki yıl olarak kabul edilmiştir. Katma Protokol’ün yürürlüğe 

girdiği 1973 yılı baz alındığında, aslında 1985 yılında aşağıda sunacağımız gibi 

taraflar arasında son dönemi içeren gümrük birliğinin gerçekleşmesi gerekirdi. 

Ancak, bir takım istisnai ürünler nedeniyle, ortaklık mevzuatının öngördüğü 

düzenlemelere uygun olarak, bu süre yirmi iki yıla uzamıştır veya uzatılmıştır. 

Diğer bir ifadeyle, genel anlamda, gümrük birliğinin 1995 yılının başında 

gerçekleşmesi gerekmekteydi. Bu konuda, Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği 

01.01.1973 tarihinden itibaren yirmi iki yıllık süre hesaplanacak olursa, gümrük 

birliğinin matematiksel olarak 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe girmesi söz konusu 

idi. Ancak, AB bu duruma ilişkin de facto geniş yorum yolunu benimseyerek 

gümrük birliğinin 1995 yılı sonu itibarıyla neticelendirilmesini benimsemiştir.  

Geçiş dönemi içerisinde, Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, başlangıçtaki 

gibi, yani 1970’li yılların başlarındaki gibi bir seyir izleyememiştir. Bu konuda, iki 

tarafın da kusurlu olduğunu söylemek gerekir. Türkiye ile AB arasında tesis edilen 
ortaklık rejimi veya mevzuatı, 1980 yılından 1990’lı yıllara kadar fiilen durmuştur. 

Bu konuda, tarafların ortaklık rejimini işletmeye yönelik olumlu iradeye sahip 
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olmamaları nedeniyle, ortaklık mevzuatının takvime bağladığı kimi hedefler 

gerçekleştirilememiştir. Bu anlamda, ortaklık rejiminin önemli bir kurumu olan 

Ortaklık Konseyi de bu dönem içerisinde işlevsel olamamıştır.  

Ortaklık mevzuatı itibarıyla kimi hedeflere ulaşabilmek için, Ortaklık 

Konseyi’nin tasarruflarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle, 1988 yılında 

başlayan ve 1993 yılından itibaren ise yoğunlaşan çalışmalar kapsamında, gümrük 

birliğinin tamamlanmasına yönelik Ortaklık Konseyi daha da etkin bir şekilde 

çalışmaya başlamıştır181.  

2.2. Son Döneme İlişkin Görüşmeler 

Ankara Anlaşması’nın 5. Md.’si, son dönemin gümrük birliğine 

dayandığını ve tarafların ekonomi politikaları arasında koordinasyonun 

güçlendirilmesi gerektiğini düzenlemektedir. Bu maddede, son dönemin bitimine 

ilişkin bir süre tespit edilmemiştir. Aslında, Ankara Anlaşması, kendisini sona 

erdirmeye ilişkin düzenlemelere açıkça yer vermemiştir. Uluslararası hukukta, 

uluslararası andlaşmaların/anlaşmaların sona ermesi/erdirilmesi konusuna182 ilişkin 

öngörülen yöntemler dışında, Ankara Anlaşması’nın sona ermesi, Türkiye’nin 

AB’ne üye olmasıyla da mümkündür. Öyle ki, Ankara Anlaşması, Türkiye ile AB 

arasında ortaklık yaratan bir Andlaşma olmakla birlikte, yukarıda belirttiğimiz gibi 

Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, AB’ne tam üye 

olabileceğine ilişkin düzenlemeleri de içermektedir.  

Bu konuda, Ankara Anlaşması’nın 28. Md.’si oldukça açık bir düzenleme 

içermektedir. Bu maddeye göre, “Anlaşmanın işleyişi, Topluluğu kuran 

Andlaşmadan doğan yükümlülüklerin tümünün Türkiye’ce üstlenebileceğini 

gösterdiğinde, Akit Taraflar, Türkiye’nin Topluluğa katılması olanağını 

incelerler” hükmü son derece önemlidir. Bu düzenlemeyi, sadece tarafların bir iyi 

niyet bildirimi olarak değerlendirmemek gerekir. Bu düzenleme, aynı zamanda 

taraflara yeri ve zamanı geldiğinde ve ayrıca koşullar oluştuğunda bir yükümlülük 

de getirmektedir. Bu yükümlülük, Türkiye’nin AB’ne tam üye olmasının 

sağlanması ile ilgilidir. Bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için, tarafların 

karşılıklı olarak ortaklık mevzuatına uygun olarak üzerlerine düşen görevleri 

yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu konuya ilişkin genel ve soyut bir şekilde 

tarafların yerine getirmesi gereken hususlar şunlardır: Türkiye açısından, 

gümrükler alanında tarife indirim ve uyumları gerçekleştirmek, “ortaklık rejiminin 

                                                           
181  Kamuran Reçber, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, (Bursa: Dora Yayınları, 

2016), 13. 
182  Kamuran Reçber, “Batı Avrupa Birliği Kurucu Andlaşması Örneğinde Uluslararası 

Andlaşmaların Sona Ermesi/Erdirilmesi Sorunu”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Dergisi, 2/1, (2001), 184-194. 
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belirlediği alanlarda mevzuatını ve politikalarını AB sistemine yaklaştırmaktır”. 

AB itibarıyla ise, Türkiye tarafından gerçekleştirilecek bu hususlara yönelik, 

ihtiyaç duyulan her türlü yardımı, Türkiye’ye mümkün olduğunca vermektir183. 
Taraflar, ortaklık rejiminin iyi işlemesi için ortaklık mevzuatına uygun olarak 

Ortaklık Konseyi aracılığıyla gerekli önlemleri de alabilmektedirler.  

3. AB’NE (AVRUPA TOPLULUKLARINA) TAM ÜYELİK 

MÜRACAATI 

Türkiye AB’ne tam üye olmak amacıyla, 14.04.1987 tarihinde AB’nin 

kuruluşunu sağlayan her üç Topluluğa ayrı ayrı tam üyelik müracaatında 

bulunmuştur. Türkiye’nin yapmış olduğu bu müracaat, ortaklık ilişkisinden 

bağımsız olarak gerçekleştirilmiştir184. Böyle olmakla birlikte taraflar ortaklık 

hukukundan kaynaklanan ortaklık ilişkisini de mümkün olduğunca sürdürmeye 

çalışmışlardır. 

Türkiye’nin tam üyelik müracaatına yönelik değerlendirme o dönemde 

Avrupa Topluluklarının ana organı ve aynı zamanda yürütme yetkisinden de 

sorumlu olan Komisyon tarafından yapılmıştır. Komisyon 20.12.1989 tarihli 
görüşünde (avis) Türkiye’ye yönelik önemli değerlendirmeler ve tespitler 

yapmıştır. Komisyon bu görüşe ek olarak, Türkiye ekonomisinin yapısı ve gelişimi 

konusunda bir de rapor benimsenmiştir. Söz konusu rapordan ve Türkiye’deki 

siyasi durumun değerlendirilmesinden çıkarılan sonuçlar, Türkiye’nin Avrupa 

Topluluklarına katılma müracaatı hakkındaki görüşün temelini teşkil etmiştir. 

Türkiye’nin tam üyelik müracaatına ilişkin Komisyon görüşünde, Türkiye’nin 

Avrupa Topluluklarına tam üye olmak için henüz hazır olmadığı vurgulanmıştır.  

AB Komisyonu adına görüşünü açıklayan Komiser Matutes, 1993 yılına 

kadar Avrupa Tek Senedi amaçlarına ulaşmadan yapılan tam üyelik 

müracaatlarının işleme konulmayacaklarını, 1992 yılından sonra AB’nin onbeş 

veya onsekiz üyeli olup olmayacağının değerlendirileceğini ve bu tarihten sonra 

Türkiye’nin durumunun ele alınacağını belirtmiştir185. 

Ancak, Türkiye’nin yaptığı tam üyelik müracaatının üzerinden yıllar 

geçmesine rağmen, bu müracaata o dönemki adıyla Avrupa Toplulukları Konseyi 
tarafından açık bir cevap verilmemiştir. Aslında açıkça cevap verilmeme veya hiç 

cevap verilmemesi durumu üstü örtülü/zımni olarak ret anlamına gelmektedir. 

                                                           
183  Reçber, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, 13-18. 
184  Barış Özdal, Avrupa Birliği Siyasi Bir Cüce Askeri Bir Solucan mı?, (Bursa: Dora 

Yayınları, 2013), 253. 
185  Reçber, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, 38-40. 
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4. AB’NE ÜYE ADAYLIĞI STATÜSÜ VERİLMESİ 

AB tarafından Türkiye’nin üye adaylığı 11.12.1999 tarihinde Helsinki’de 

toplanan AB Konseyi tarafından tanınmıştır. AB üyesi Devlet veya Hükümet 

Başkanlarının 12–13.12.1997 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirdikleri AB 

Zirvesinde benimsedikleri “üye adaylığı statüsü”, AB Kurucu Andlaşmaları’nda 

açıkça yer almamaktadır. Böyle olmakla birlikte, uygulama itibarıyla “üye adaylığı 

statüsü” konusunda, üye adayı devletler için “katılım ortaklığı” rejimi 

belirlenmiştir. AB, Lüksemburg Zirvesi’nde Kopenhag Kriterleri’ne186 uyum 
sağlayabilme ölçütü kapsamında, iki aşama içerisinde genişlemeyi planlamıştır. 

Ancak, Türkiye bu genişleme kapsamına alınmamıştır.  

Helsinki Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde, Türkiye’nin AB’ne tam üyelik için 

ön koşul olan Kopenhag Kriterleri’ni tam anlamıyla yerine getiremediği 

vurgulanmış ve böyle olmakla beraber Türkiye ile katılım ortaklığının 

oluşturulması kabul edilmiştir. Helsinki Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin özellikle 4, 9 

ve 12 No’lu Prg.’ları187, Türkiye’yi ilgilendiren düzenlemeler içermiştir. Helsinki 

Zirvesi Sonuç Bildirgesi ile birlikte Türkiye’ye tanınan üye adaylığı statüsünün 

ardından AB tarafından Türkiye için bir Katılım Ortaklığı Belgesi188 
benimsenmiştir. Konu itibarıyla 2001 yılında Türkiye’de üye adaylığı ile ilgili 

ulusal programını AB’ne sunmuştur. 

Türkiye için benimsenen Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Türkiye tarafından 

tam üyelik hedefi doğrultusunda yerine getirilmesi gereken kısa, orta ve uzun 

vadeli hedefler veya yükümlülükler kabul edilmiştir. Daha sonraki tarihlerde 

defalarca revizyona uğrayan Katılım Ortaklığı Belgesi’nin varlığını koruduğunu 

belirtmek gerekir. Türkiye ile AB arasında 1/95 sayılı gümrük birliğine ilişkin 

Ortaklık Konseyi Kararı ile gümrük birliği belirli alanlarda sağlanmıştır. Bu 

anlamda denilebilir ki gümrük birliğinin tesisi ile birlikte Türkiye, kimi hukuk 
düzenlemelerini AB müktesebatına uyarlı hale getirerek189, aslında uyum sürecini 

daha önceden başlatmış ve bu konuda önemli bir deneyim de kazanmıştır190.  

                                                           
186  İbrahim Kaboğlu, “Kopenhag Belgeleri ve Türkiye”, Yeni Türkiye, 6/35, (2000), 625-

630. 
187  Konu hakkında bkz., Ali Bozer, “Avrupa Birliği İçindeki Oluşumlar ve Türkiye Avrupa 

Birliği İlişkilerinde İzlenen Yol”, Yeni Türkiye, 6/35, (2000), 265-267; Mustafa 
Erdoğan, “Türkiye Avrupa Birliği Eşiğinde (mi?)”, Yeni Türkiye, 6/35, (2000), 618-619. 

188  Reçber, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, 227-231. 
189  Nurkut İnan, “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve AB Rekabet Politikasına 

Uyum”, Avrupa Birliği El Kitabı (Ankara: Türkiye Merkez Bankası Yayını, 1995), 247-
256. 

190  Reçber, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, 106-120. 
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AB, üye adaylığının tam üyelikle sonuçlanması gayesiyle 16-17.12.2004 
tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirdiği zirvede tesis ettiği karar ile Türkiye 

açısından tam üyelik müzakereleri için 03.10.2005 tarihini kabul etmiştir. 

5. TAM ÜYELİK MÜZAKERE SÜRECİ 

Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerinin hukuki çerçevesini, 

içeriğini, sürecini, yetki sahibi olan kişileri vb. hususları belirleyen AB 

tarafından 03.10.2005 tarihinde benimsenen Tam Üyelik Müzakere Çerçeve 

Belgesi’dir191. Türkiye ile AB arasında tam üyeliğe, diğer bir ifadeyle katılıma 

yönelik müzakerelerin başlatılması, üye adaylığı sürecinin en önemli aşaması 

olarak değerlendirilebilir. Zira, AB tarafından benimsenen 35 başlık altındaki 

konulara ilişkin Türkiye’nin gerçekleştirdiği ilerlemeler ve yapması veya yerine 

getirmesi gereken yükümlülükler müzakerelere konu olmaktadır. Müzakere 

sürecinde, taraflar arasında sürdürülen görüşmelerin en kısa sürede 

sonuçlandırılması, Türkiye’nin AB’ne tam üyeliğini hızlandırıcı bir etki 

oluşturacaktır. Ancak, yukarıda aktarmaya çalıştığımız gibi, çeşitli gelişmeler 

nedeniyle tam üyelik müzakereleri kimi kez aksayabilmektedir. AB 
Konseyi’nin Aralık 2006’da aldığı karar gereğince, sekiz başlıkta Türkiye ile 

tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması bu konuda verilebilecek en somut 

örnektir.   

Türkiye ile AB arasında Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi itibarıyla 
2005 yılının son aylarında tarama süreci başlatılmış, Türkiye’nin iç hukukunun AB 

müktesebatı ile ne kadar uyumlu olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Başlangıçta 

hangi müktesebat başlıklarında müzakerelerin açılacağı ve müzakere süreci ilgili 

diğer konular taraflar arasında oluşturulan Hükümetlerarası Konferans’ta karara 

bağlanmaktadır.  

Tam üyelik müzakereleri, bir yandan üye devletlerin ve Türkiye’nin 

Bakanlarının katılımıyla gerçekleşen Hükümetlerarası konferanslar/toplantılar, 

diğer yandan ise Daimi Temsilciler Meclisi (Coreper) ile Türkiye’nin müzakere 

heyetleri arasındaki toplantılar ile sürdürülmektedir. Bakanlar düzeyindeki 

toplantılarda, temel pozisyonlar, stratejiler ve siyasi konular ele alınmaktadır. 

Daimi Temsilciler düzeyindeki toplantılarda ise, daha çok teknik konular üzerinde 

çalışmalar yapılmaktadır.  

Türkiye ile AB arasında sürdürülen tam üyelik müzakere sürecinin kısa 

vadede sonuç vermesi için tarafların müzakere başlıkları itibarıyla uyuşumlarını 

gerekli kılmaktadır. Bu sürecin uzun sürmesi ihtimal dâhilindedir.  

                                                           
191  Kamuran Reçber, Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Analizi, (Bursa: Alfa 

Aktüel, 2006), passim. 
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Tam üyelik müzakereleri başarıyla tamamlansa bile tam üyeliğin 

gerçekleşmesi başka prosedürleri gerekli kılmaktadır. Bu konuda Türkiye’nin 

AB’ne katılmasını sağlayacak olan taslak mahiyetteki Katılım Andlaşması’nın 

hazırlanması gerekmektedir. Bu taslak nitelikteki andlaşma metninin 

benimsenmesi de uzun bir görüşme sürecini kapsayabilir. Bu taslak Katılım 

Andlaşması’nın son şekli, Hükümetlerarası Konferans’ta verilmektedir. Bu 

işlemleri takiben taslak Katılım Andlaşması, AB Kurucu Andlaşması’nın 49. 

Md.’sinde benimsendiği gibi onaylanmak üzere Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB 

Bakanlar Konseyi’ne sunulmaktadır. AP toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile 

Türkiye’nin tam üye olmasına karar verecektir. Eğer AP, bu konuda onay 

vermeyecek olursa tam üyelik gerçekleşmeyecektir. AB Bakanlar Konseyi, AP’nin 

onayını diğer bir ifadeyle uygun görüşünü aldıktan sonra, Katılım Andlaşması’nı 

kendisi oylamaya tâbi tutmaktadır. AB Bakanlar Konseyi tarafından Katılım 

Andlaşması’nın benimsenmesi için oybirliği gerekmektedir.  

Katılım Andlaşması, AP ve AB Bakanlar Konseyi’nin onayına tâbi tutulup, 

onay işlemleri tamamlandıktan sonra, üye devletlerin ve üye adayı devlet(ler)in 

temsilcileri tarafından imzalanmaktadır. Katılım Andlaşması, bütün akit tarafların, 
yani AB üyesi devletler ve üye adayı devletin iç hukuklarının öngördüğü 

prosedüre göre (meclis onayı veya referandum) onaylandıktan sonra yürürlüğe 

girmekte ve böylece tam üyelik/katılım süreci tamamlanmış olmaktadır192. 

Yukarıda açıkladığımız hususlar da dikkate alınarak diyebiliriz ki AB diğer 

üye adayı devletlere yönelik gerçekleştirdiği tam üyelik müzakerelerini kısa 

sayılabilecek bir sürede olumlu yönde sonuçlandırmasına rağmen, Türkiye ile bu 

müzakereleri uzun süredir devam ettirmektedir. Aşağıda sunduğumuz tablo da bu 

görüşü teyit edici niteliktedir193: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192  Reçber, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, 233-238. 
193  Reçber, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, 40-41. 
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Devletler 
Resmi 

Başvuru 
Komisyon 

Görüşü 
Konsey  
Kararı 

Katılma 

Görüşmelerinin 

Başlaması 

Katılma 

Andlaşması’nın 

İmzalanması 
Katılma 

Yunanistan 12.06.1975 29.01.1976 09.02.1976 27.07.1976 28.05.1979 01.01.1981 
İspanya 28.07.1977 29.11.1978 19.02.1978 05.02.1979 12.06.1985 01.01.1986 
Portekiz 28.03.1977 19.01.1978 06.06.1978 17.10.1978 12.06.1985 01.01.1986 

Avusturya 17.07.1989 01.08.1991 - 01.02.1993 24/25.06.1994 01.01.1995 
Finlandiya 18.03.1992 01.02.1993 - 01.02.1993 24/25.06.1994 01.01.1995 

İsveç 01.07.1991 01.02.1993 - 01.02.1993 24/25.06.1994 01.01.1995 
Litvanya 08.12.1995 15.07.1997 - 15.02.2000 16.04.2003 01.05.2004 
Letonya 13.10.1995 15.07.1997 - 15.02.2000 16.04.2003 01.05.2004 

Kıbrıs Rum 

Kesimi 
03.07.1990 30.06.1993 24–25.06.1994 31.03.1998 16.04.2003 01.05.2004 

Estonya 24.11.1995 15.07.1997 - 31.03.1998 16.04.2003 01.05.2004 
Malta 03.07.1990 30.06.1993 24–25.06.1994 15.02.2000 16.04.2003 01.05.2004 

Macaristan 31.03.1994 15.07.1997 - 31.03.1998 16.04.2003 01.05.2004 
Polonya 05.04.1994 15.07.1997 - 31.03.1998 16.04.2003 01.05.2004 

Çek 

Cumhuriyeti 
17.01.1996 15.07.1997 - 31.03.1998 16.04.2003 01.05.2004 

Slovak 
Cumhur. 

27.06.1995 15.07.1997 - 15.02.2000 16.04.2003 01.05.2004 

Slovenya 10.06.1996 15.07.1997 - 31.03.1998 16.04.2003 01.05.2004 
Bulgaristan 14.12.1995 15.07.1997 - 15.02.2000 25.04.2005 01.01.2007 
Romanya 22.06.1995 15.07.1997 - 15.02.2000 25.04.2005 01.01.2007 

Hırvatistan 21.02.2003 01.04.2004 01.06.2004 16.03.2005 09.12.2011 01.07.2013 

Türkiye  
Cumhuriyeti 

14.04.1987 20.12.1989 

03.10.2007 
(16–17.12.2004 

AB Konseyi 
Zirve Kararı) 

03.10.2005 
(20.10.2005 

tarihinde tarama 
süreci başladı) 

? ? 

 

SONUÇ: 

Türkiye-AB ilişkileri, yaklaşık altmış yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Bu 

ilişkilerin önemli bir boyutu taraflar arasında yürütülen diplomatik nitelikteki 

görüşmeleri kapsamaktadır. 2018 yılı itibarıyla da bu görüşmeler veya 

müzakereler devam etmektedir. Türkiye’nin nihai amacı AB’ne tam üye olmaktır. 

AB kendine özgü hukuk yapısıyla ve ilkeleriyle uluslararası hukuk sisteminde 

görevler üstlenmekte ve haklardan yararlanmaktadır. AB, yeni üye kabulü 

konusunda oldukça kapsamlı koşulların sağlanmasını istemektedir. Aslında bu 

koşullara uyum gösterme çabasında olan Türkiye’nin mevcut durumu AB 

tarafından yeterli görülmemektedir.  

Bahsettiğimiz bu husus Türkiye ile AB arasında akdedilen Ankara 

Anlaşması (ortaklık anlaşması)’nda da mevcuttur. Türkiye ortaklık mevzuatının 

öngördüğü koşulları ve daha sonra AB tarafından benimsenen kriterleri yerine 

getirebildiği takdirde AB’ne tam üye olabilecektir. Ancak bu kriterlerin 

karşılanması için Türkiye’nin iç hukukunun AB hukukuna uyarlı hale getirilmesi 

ve uygulama itibarıyla tüm aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. Bu konudaki 

ihmaller veya eksiklikler Türkiye ile AB arasındaki görüşme sürecini uzatmakta, 
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yavaşlatmakta hatta belirli dönemler askıya alabilmektedir. Böyle bir durum da 

taraflar arasında bezginliğe neden olmaktadır.  
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GÜNCEL GELİŞMELER BAĞLAMINDA DİPLOMASİNİN 

TARTIŞILAN ROLÜ 

Prof. Dr. Barış ÖZDAL* 

ÖZET 

Dış politikanın dört temel aracından birisi olan “diplomasi” klasik tanımı 

itibarıyla uluslararası sistemdeki aktörler arasındaki ilişkilerin barışçıl yöntemlerle 

ve görüşmeler yoluyla yürütülmesidir. 

2. Dünya Savaşı sırasında bir yandan çatışmalar sürerken diğer yandan da 

taraflar arasında diplomatik görüşmelere devam edilmiştir. Bu durum 

“diplomasinin bittiği yerde savaş başlar” mottosunu değiştirmiş ve buna paralel 

olarak diplomasinin rolü de tartışmaya açılmıştır.  

Söz konusu bu kırılma hiç şüphesiz diplomasinin tarihi gelişim süreci 

içindeki temel milatlardan birisi olmakla birlikte, yakın dönemde de diplomasinin 

rolünün tartışılmasına yol açan çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Soğuk Savaş’ın 

sona ermesi ve 11 Eylül 2001 Saldırıları bu kapsamda akla gelen ilk olaylar 

olurken, sosyal medyanın kullanımı ile somutlaşan Dördüncü Sanayi Devrimi 

(Endüstri 4.0)’de en önemli olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu bağlamda çalışmada günümüz itibarıyla diplomasinin tartışılan rolü 

“Vatandaş Diplomasisi” (Citizen Diplomacy / People's Diplomacy); “Bilişimsel 

Diplomasi” (Digital Diplomacy / Computational Diplomacy) ve “Gastro 
Diplomasi” (Gastro Diplomacy)  kavramları üzerinden analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Klasik Diplomasi, Vatandaş Diplomasisi, 
Bilişimsel Diplomasi, Gastro Diplomasi.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*  Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih Anabilim Dalı, 

Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkanı 
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Panel 6 (Ö.H. Polis Memuru İlyas KAYGUSUZ Salonu) 

(1. GÜN-SAAT: 14: 00–15: 15) 

İRAM PANELİ 

Oturum Başkanı: Dr. Hakkı UYGUR 

 

 

"İran’a Uygulanacak İkincil Yaptırımlar: Ülkelerin Tutumları ve 

Yaptırımların Muhtemel Ekonomik Etkileri" 

 Prof. Dr. Murat ASLAN 

 

“Trump Dönemi ABD’nin Yeni İran Stratejisi” 

 Dr. İsmail SARI 

 

“ABD’nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesinin İran İç Politikasına 

Etkileri” 

 Mehmet KOÇ 

 

“İran’ın 2001 Sonrası Değişen Afganistan Stratejisinde Taliban” 

 Rahimullah FARZAM 

 

“Muavidler’in Irak Üzerinde Artan Nüfuzu ve Mücadele Alanları” 

 Araştırmacı Taylan ÇÖKENOĞLU 
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İRAN’A UYGULANACAK İKİNCİL YAPTIRIMLAR: ÜLKELERİN 

TUTUMLARI VE YAPTIRIMLARIN MUHTEMEL EKONOMİK 

ETKİLERİ 

Prof. Dr. Murat ASLAN* 

ÖZET 

8 Mayıs 2018’de, ABD’nin 2016 Ocak ayından yürürlüğe giren Nükleer 

Anlaşmadan çekildiğini ilan etmesi sonrasında İran’a uygulanan yaptırımlar 

yeniden devreye girdi. Farklı kategorilerdeki ticari işlemlerle ilgili olarak 

yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesi ile ilgili olarak 90 ve 180 günlük süreler 

tanındı ve böylece: 4 Kasım’dan itibaren ABD mevzuatında yer alan gerek birincil 

ve gerekse ikincil yaptırımlar yeniden devreye girecek. Her ne kadar başta AB 

ülkeleri olmak üzere Çin, Hindistan, Rusya ve Türkiye Nükleer Anlaşmanın 

sürdürülmesi ve ikinci olarak İran ile yürütülen ticari ilişkilerin en az kayıpla 

devam ettirilmesi amacıyla yoğun bir çaba içinde olsalar dahi ikincil yaptırımların 

İran ekonomisini derinden etkileyeceği su götürmez bir gerçek olduğu ortadadır. 

Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. İlk olarak farklı ülkelerin (AB, Çin, 

Rusya, Japonya, Güney Kore) ikincil yaptırımların uygulanması hususunda ABD 

ile ortak tutum benimseyip benimsemediklerine yönelik genel bir tespit yapılacak 

ve ülkelerin sergiledikleri tutumun arka planındaki ekonomik ve politik gerekçeler 

ortaya konulacaktır. Çalışmanın ikinci amacı ABD’nin ikincil yaptırımlarını 

bybass edecek mekanizmalar ve ülkelerin ortak ya da bireysel olarak ne tür 

mekanizmalar geliştirdikleri resmedilecektir.    

Anahtar Kelimeler: İran, Nükleer Anlaşma, Yaptırımlar, Ulusal 

BERCAM,  Bölgesel BERCAM. 

  

                                                           
*  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Maliye Bölümü 
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TRUMP DÖNEMİ ABD’NİN YENİ İRAN STRATEJİSİ 

Dr. İsmail SARI* 

ÖZET 

D. Trump yönetiminin 8 Mayıs 2018 tarihinde ABD’yi Nükleer 

Anlaşmadan (JPOA) çekerek yeni İran stratejisini ortaya koymasının ardından 

yaşanan belirsizlik ortamında, anlaşmanın Avrupalı tarafları anlaşmanın 

korunması için aktif bir rol üstlendi. Diplomatik girişimlerini artıran İran tarafında 

ise gözler büyük oranda Brüksel’e çevrildi. Avrupa ülkelerinin anlaşmayı korumak 

için çaba harcadığına inanan ancak somut bir sonuç elde edemediğini düşünen 

İran, anlaşmayı sürdürmek için ekonomik çıkarlarının garanti edilmesini 

istemektedir. Anlaşmanın çökme ihtimalinin gittikçe arttığı böyle bir dönemde 
İran’dan yavaş yavaş karşı adımlar gelmeye başlamıştır. Nükleer anlaşmanın 

dışına çıkmadığı ve ABD’nin kırmızı çizgilerini zorlamadığı sürece İran’ın nükleer 

programına yönelik atacağı adımlar özellikle Avrupalı muhatapları ve Çin 

nezdinde pazarlık gücünü arttırabilir.  

İran, dünya barışı için nükleer anlaşmanın korunması gerektiği yönünde 

uluslararası kamuoyunda hâkim olan kabulden aldığı psikolojik güçle, mevcut 

tedirginliği lehine kullanma strateji takip etmektedir. Belirtmek gerekir ki İran’ın 

nükleer programının nükleer silah edinimiyle sonuçlanmayacağının bir garantisi 

yoktur. Her ne kadar İran’da en üst dinî otorite tarafından nükleer silahların haram 

olduğu dillendirilse de İran rejim paradigmasının en temel prensiplerinden birisi 

olan ‘Hıfz-ı Maslahat-ı Nizam-i İslami’ (İslami Rejiminin Yararının Muhafazası) 

düşüncesinden hareketle İran, ülkenin ve rejimin bekasını gerekçe göstererek söz 

konusu silahları meşrulaştırma yoluna gidebilir.  

Nükleer silah geliştiren diğer ülkeler karşısında Washington yönetiminin 

itirazlarının genellikle başarısız olması İran’ı cesaretlendirmektedir. Fransa, 

Hindistan ve özellikle Pakistan gibi ülkelerin her biri ABD’nin kuvvetli itirazlarına 

rağmen nükleer silah üretiminde başarılı olmuşlardır. Elbette bu noktada ABD’nin 

Pakistan dışındaki ülkelere yoğun baskı yapmadığı hatırlanmalıdır. İran’ı 

durdurmak için ekonomik ve siyasi yaptırımlar dışında bir seçenek yok gibidir. 

Zira nükleer programı durdurmak amacıyla düzenlenecek herhangi bir askerî 

harekatın sonuçları itibariyle kontrol dışına çıkma riski bulunmaktadır. Böyle bir 

durum bölge ve ABD çıkarları açısından çok daha büyük yıkımlara neden olabilir. 

Bu bağlamda çalışmamızda yukarıda genel ve soyut olarak aktardığımız çerçevede 

ABD’nin yeni İran stratejisi analiz edilecektir. Ayrıca Trump döneminde takip 

edilen küresel ve bölgesel politikalar ekseninde Ortadoğu’da İran’a biçilen rol, 

                                                           
*  İran Araştırmaları Merkezi 
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nükleer anlaşmanın bu denklemde ne anlam ifade ettiği çözümlenmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: ABD, İran, Ortadoğu, Nükleer Anlaşma, Yaptırımlar. 
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ABD’NİN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİNİN İRAN İÇ 

POLİTİKASINA ETKİLERİ 

Mehmet KOÇ* 
ÖZET 

D. Trump’ın 8 Mayıs’ta ABD’yi nükleer anlaşmadan çektiğini ve İran’a 

yönelik yeni yaptırımların devreye gireceğini açıklamasıyla, nükleer anlaşma 

eksenindeki tartışma İran içerisinde yeniden alevlendi. İran, krizin patlak verdiği 

2003 Eylül’ünden bu yana ülke diplomasinin önemli bir mesaisini bu alana 

kaydırmış bulunmaktadır. Nükleer kriz sadece dış politikayı kuşatmakla kalmamış 

aynı zamanda ülke içerisinde de siyasetten ekonomiye, toplumsal gelişmelerden iç 

ve dış güvenliğe kadar hemen her alandaki tartışmaları gölgesinde bırakmıştır. 

Muhammed Hatemi’nin ikinci dönem cumhurbaşkanlığının son iki yılına denk 

gelen kriz, Mahmud Ahmedinejad’ın sekiz yıllık iktidarını etkilediği gibi ve Hasan 

Ruhani’nin de her iki dönemini tamamen etkileyeceğe benziyor.  

Ruhani’nin 2013’ten bu yana çözmeye çalıştığı nükleer kriz, hükümete dış 

politikada olduğu kadar iç politikada da manevra alanı açmıştır. Dolayısıyla 

Temmuz 2015’te imzalanan anlaşma İran’a dış politikada rahatlama sağladığı gibi 

hükümetin de statüko karşısında elini güçlendirmiş ve cumhurbaşkanının 

uluslararası toplum ile normalleşme çabasının bölgesel BERCAM ve ulusal 
BERCAM şeklinde iç ve dış (bölgesel) sorunları da bir bütün olarak 

değerlendirdiği görülmektedir. Bu bağlamda ülke içerisinde değişim yanlısı olan 

ılımlı-reformist koalisyonundan oluşan hükümetin nükleer anlaşma üzerinden 

ülkeyi topyekûn bir dönüşüme sokma çabaları statüko tarafından pasifize 

edilmiştir. D. Trump’ın 8 Mayıs 2018’de anlaşmadan çekilmesiyle hükümetin ülke 

içerisindeki dönüşüme yönelik çabalarını da sekteye uğratmakla kalmamış, aynı 

zamanda hükümet üzerindeki baskıyı arttırmıştır.  

Bu çalışmada özellikle Trump’ın anlaşmadan çekilmesi ve yeni yaptırımları 

devreye sokmasıyla başlayan süreçte hükümetin karşı karşıya olduğu baskılar; 

Çalışma bakanı ve Ekonomi ve Maliye bakanının parlamento tarafından gensoru 

ile azledilmesi, diğer bakanın da görevden alınması için gensoru önergesinin 

verilmiş olması ve cumhurbaşkanının parlamento tarafından hesaba çekilmesi gibi 

etkilerinin yanı sıra devrim rehberi Hamenei’nin talimatıyla ülkenin Savaş 

Ekonomisi vaziyeti alınması hükümetin nasıl ılımlı söylemleri bir kenara bırakarak 

statükonun geleneksel politikalarını savunur duruma geldiği analiz edilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İran, Nükleer Anlaşma, Yaptırımlar, Ulusal ve 

Bölgesel BERCAM. 
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İRAN’IN 2001 SONRASI DEĞİŞEN AFGANİSTAN 

STRATEJİSİNDE TALİBAN 

Rahimullah FARZAM* 

ÖZET 

1979 İran İslam Devrimi sonrasında Batı karşıtlığı, rejimin güvenliği ve 

ihracı temelinde şekillenen İran dış politikasının Afganistan’a yönelik yaklaşımını 

belirleyen faktörler, genel olarak ABD ve Suudi Arabistan ile devam eden rekabet 
bağlamında, bu ülkelerin Afganistan’da (özellikle de İran’ın sınır bölgesinde) 

etkinlik kazanmalarını önleme ve Afgan hükümetini baskı altında tutacak araçlara 

sahip olma şeklinde sıralanabilir. Sovyetler Birliği işgali altında olduğu dönemde, 

Afganistan’ın meselelerine daha mesafeli duran İran, Sovyetlerin çekilmesi sonrası 

başlayan iç savaş döneminde ise giderek artan müdahaleci bir tavır sergilemiştir. 

1990’larda Taliban’a karşı Kuzey İttifakı’nı destekleyen Tahran yönetimi, 11 
Eylül 2001 saldırısı sonrası Taliban’ın devrilmesi için ABD ile işbirliği yapmıştır. 

Fakat ABD’nin bölgedeki uzun süreli varlığı ve DAEŞ’in Afganistan’da bir tehdit 

unsuru olarak yükselişi, Tahran’ı Afganistan politikasını yeniden şekillendirmeye 

itmiştir. Bu bağlamda Tahran yönetimi, aralarındaki derin ideolojik farklılığa 

rağmen, Taliban’la pragmatist bir işbirliğine girmiştir. 

ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan ve dışişleri 

bakanı Pompeo’nun İran’a yönelik açık tehditleriyle artarak devam eden 
Washington-Tahran gerginliğinin ardından, İran’ın asimetrik savaş geleneğini bu 

bölgede de sürdürmesi beklenebilir. Zira Tahran, yeni ABD yönetiminin İran’a 

saldırmak için Afganistan’ı bir üs olarak kullanmasından endişe etmektedir.  

Tahran yönetimi Taliban'ın batı Afganistan'da artan etkisinin İran 

çıkarlarına hizmet ettiğini düşünse de bu bölgede artan istikrarsızlık, uzun vadede 

İran’ın güvenliği için de olumsuz sonuçlara yol açacaktır. İran’ın Taliban’la iş 

birliğini sürdürmesi Tahran-Kabil ilişkilerini kötü yönde etkileyeceği gibi, bölgeyi 

yeni ve farklı bir vekalet savaşına sürükleyerek daha uzun yıllar istikrarsız 

bırakacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, İran, Taliban, ABD, 11 Eylül Saldırıları. 
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MUAVİDLER”İN IRAK ÜZERİNDE ARTAN NÜFUZU VE 
MÜCADELE ALANLARI 

Araştırmacı Taylan ÇÖKENOĞLU* 

ÖZET 

İngiliz manda yönetiminden ABD işgaline kadar ülkede yaşayan İran asıllı 

Iraklıların durumu hükümetler tarafından sorun olarak görülmüştür. Özellikle Şatt 

ul-Arab anlaşmazlığı ve İran- Irak Savaşı gibi gerginliğin ve çatışmaların doruğa 

çıktığı zamanlarda dikkatler İran asıllı Iraklıların ya da başka bir deyişle 

“Muavid”lerin üzerine çekilmiş ve onların Irak’a bağlılıkları sorgulanmıştır. 

Dolayısıyla, Muavidler 1980 yılına kadar Irak’ın İran ile yaşadığı gerilim 

dönemlerinde baskı görmüş ve büyük kısmı İran’a sınır dışı edilmiştir. Irak’tan 

sınır dışı edilen Muavidlerin bir kısmı Kum havzasında ve İslam Devrimi’nden 

sonra devlet kadrolarında önemli yerlere gelmiş ve ana motivasyonları Arap 

milliyetçiliğinin karşısında Şii motifler içerisinde tanımlanan bir hükümet 

sisteminin Irak’ta tesis edilmesi olmuştur.  

Bilindiği üzere ABD İşgalinden sonra İran’ın Irak ile ilişkileri hızla 

düzelmiş ve bu ülke üzerindeki İran nüfuzu artmaya başlamıştır. Muavidler ise 
Irak’ta Şiilerin siyasi arenayı domine ettiği bu yeni dönemde, İran’ın Irak’taki 

siyasal, kültürel ve dini varlığının tesisini ve muhafazasını amaç edinmişlerdir. 

İran’ın Irak politikası çerçevesinde çeşitli siyasal, kültürel ve dini görevlerde yer 

alan Muavidler özellikle Şii Muavid din adamlarının Irak’taki takipçi kitlesini 

kullanarak Irak iç siyasetinde etkili olmuşlardır. Bu din adamları Irak iç siyaseti ve 

bölge siyasetine dair konularda görüş beyan ederek takipçilerini yönlendirmek 

istemişlerdir. Kısacası Saddam Hüseyin’in iktidardan düşmesinden sonraki 

dönemde Muavidler Irak ile geçmiş bağlarını kullanarak İran’ın Irak üzerindeki 

nüfuzunun artmasına etkide bulunmuşlardır. Bunun yanında özellikle 2011 yılında 

Şiiler arasında hızla artan İran muhalefeti aynı zamanda Muavidler’e de yönelmiş 

ve Irak içerisinde yeni mücadele alanları oluşturmuştur. Bu bağlamda bu 

çalışmanın amacı Muavidlerin, İran’ın Irak üzerinde artan nüfuzuna paralel olarak, 

Irak iç ve dış siyasetindeki artan etkilerini ve karşılaştıkları mücadele alanlarını 

anlamak olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Muavidler, Irak, İran, Din Adamları, Mücadele 

Alanları. 
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THE ROLE OF CAPACITY BUILDING IN TRANSATLANTIC 
COUNTER-TERRORISM COOPERATION 

Assoc. Prof. Dr. Giray SADIK 
 Res. Assist. Eda BEKÇİ ARI* 

ABSTRACT 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) has been working on 
enhancing its capabilities to counter international terrorism, since the adoption of 
the new Strategic Concept at Lisbon Summit in 2010. After the agreement on the 
new policy guidelines on counter-terrorism (CT) titled: Aware, Capable and 
Engaged for a Safer Future in 2012 at Chicago Summit, Capacity Building (CB) 
became one of the key tools to contribute to NATO’s overall efforts to counter 
international terrorism. Since then, NATO has started to include CT -as a new 
mission- into the CB activities to enhance its contribution to the international fight 
against terrorism through education & training (including military exercises) and 
civil science & technology cooperation.  

This paper aims to examine the role of CB in Transatlantic CT cooperation 
between 2010 and 2016 by analyzing official documents such as; NATO Summit 
Declarations, Military Concept for Defense Against Terrorism and the new policy 
guidelines on CT. Accordingly, this research addresses the question of: What is the 
role of CB in Transatlantic CT cooperation? The preliminary findings of this 
research indicate that the numbers of education & training activities including 
military exercises which aim to fight against international terrorism have increased 
since 2010. Additionally, this research demonstrates that NATO’s contribution to 

the international fight against terrorism not only remains in theory but also have 
transformed into practical cooperation through CB activities.  

Keywords: NATO, Transatlantic Counter-terrorism Cooperation, Capacity 
Building, Education & Training, Civil Science & Technology Cooperation. 
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NORTH KOREA'S TOOL OF INFLUENCE ıN AFRICA: 
MANSUDAE ART STUDIO 

Dr. Öğr. Üyesi Mürsel BAYRAM* 

ABSTRACT 

This study aims to investigate what sort of a role Mansudae Art Studio 
plays in North Korea’s (the Democratic People’s Republic of Korea) relations with 

African states. This studio is one of the world’s largest art production centers with 

nearly 4,000 workers and 120,000 square-meter area in the Pyeongcheon District 
of Pyongyang. Mansudae was found in 1959 with the aim of portraying Kim 
family dynasty and conducting the propaganda of the North Korean regime. It 
established an overseas Project department in the 1970s and started to do business 
abroad as well. The monumental buildings constructed by Mansudae in Africa are 
of importance in particular. The statue in Benin of King Behanzin who fought 
against the French, the Three Dikgosi Monument in Botswana, the statue of the 
assassinated Congolese leader Laurent-Désiré Kabila, the Heroes’ Acre in 

Namibia, the Africa Renaissance Monument in Senegal are some of significant 
monuments constructed by North Korean Mansudae. Besides these monuments, 
Mansudae have constructed other buildings such as military museum and 
government building. It is possible to say that Pyongyang has grasped a chance of 
“entrance” to Africa. Despite being known as a closed regime, North Korea 

maintains diplomatic relations with over 160 states throuhout the world. Its 
network of relations is condensed in Africa, which is the only continent 
Pyongyang established diplomatic relations with all of the countries on it. On the 
other hand, international sanctions because of nuclear weapon production make it 
difficult for Pyongyang to maintain “normal” political, military, and commercial 

relations with other countries. Therefore, Pyongyang tries to indirectly create 
influence on governments and peoples of the so-called Third World countries. One 
of the tools to serve for North Korea’s “indirect influence” strategy is Mansudae 

Art Studio. The monumental buildings constructed by this studio indicate that even 
a highly militarized regime can gain some sort of “soft power” through authentic 

artistic creativity resulting from compulsion. From this point of view, the study 
will investigate the political-historical context of North Korea’s relations with 

African states, the corporate structure of Mansudae, the symbolic significance of 
its works, and whether or not the prominence of these monuments in North 
Korea’s relations with African states can be called as “monumental diplomacy”.  

Keywords: North Korea, Africa, Mansudae, Art, Monument. 
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THE CHANGING FACES OF THE TURKISH FOREIGN  
POLICY IN THE MIDDLE EAST 

Marian KARAGYOZOV* 

ABSTRACT 

There is a broad academic consensus that during the so called “Davutoğlu-
era” the Turkish foreign policy (TFP) was mostly ideational. As Ziya Öniş 

writes, the Arab spring challenged the Turkish foreign policy strategy, based on 
cooperation in the fields of politics, trade, tourism etc. with the existing regimes in 
the Middle East. The upheavals in the Arab world created a dilemma between 
ethics and self-interest in Turkish foreign policy. 

In part of the recent academic literature on TFP a shift from idealism in IR 
to realism is noted. However, the TFP towards Egypt is still based on firm 
ideological, but not realist stance. Ankara`s stance was coherent, calling the 
overthrow of Mohammed Mursi`s government a “coup”. This paper is an attempt 
to answer the questions such as: what kind of commercial, strategic and other 
calculations are shaping the TFP in both cases? The hypothesis of linkage between 
this state of affairs and the idea of “liquid Middle East”, proposed by a 
Eduard Soler I Lecha, will be tested as well. Borrowing form Zygmund Bauman, 
the Spanish researcher suggests that we are living in an age of 
uncertainty, characterised by a constant state of change and in which solid 
alliances are rare.  

Keywords: Turkish Foreign Policy, Middle East, Davutoğlu-era, Arab 
Spring, Alliances.  
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THE EFFECTS OF SUB-STATE NATIONALISM IN  
CREATING NEW STATES 

Öğr. Gör. Mehmet Onur ÖZER* 

ABSTRACT 

This study explores the evolution of nationalism and the role of sub-state 
nationalism in creating new states by focusing on conceptual and theoretical 
insights of international relations and studies on nationalism. The order of global 
affairs has changed in the last three decades with the collapse of the Soviet Union 
in 1990. Along with the changing order of global affairs, the insights of 
international relations and nationalism have changed as well. Therefore, even 
though the theory of international relations keeps its importance to understand the 
roots of the formation of diverse societies, it is impossible to explain current global 
issues with only theory. In addition to this change, when we look at the theoretical 
literature of international relations or studies on nationalism, not much has been 
done for the last two decades. Hence, this study combines the theoretical insights 
from studies on nationalism, international law and current global issues to examine 
the role of sub-state nationalism in formation of new states and the sustainability 
of a new system. The failure of the new Iraqi state after the United States’ invasion 

of Iraq in 2003 because of sub-state nationalist movements, and the current 
situation in Syria indicate the fact that the conflict between rival sub-cultures in 
these countries was caused by a lack of institutional power sharing. These are the 
essential problems of fragmented states. Based on theoretical studies on 
nationalism and the analysis of current global issues, it is evident that in order to 
have a successful state system in a multi-ethnic setting, the new system must adopt 
non-majoritarian principals of power sharing. In this study, I explore the effect of 
sub-state nationalism in diversified states by combining the theories of nationalism 
and analyzing the new Iraqi constitution. Based on the theoretical insight of 
nationalism and the evidence of the historical and current issues, I lay out three 
important outcomes. First, insights on nationalism and nationalist movements have 
changed over the last three decades. Second, nationalist movements without states 
have become one of today’s most important security issues. Third, exclusionary 

constitutions and state actors in plural states trigger sub-state nationalist 
movements and cause fragmented countries. Therefore, in the new formation of a 
new state, political elites must adopt non-majoritarian principles of power sharing 
in order to build peace and political stability. 

Keywords: Nationalism, Sub-State Nationalism, Multi-Ethnic Settings, 
Power Sharing, Iraqi Constitution. 
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DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ KEŞİFLERİ: İŞBİRLİĞİ İÇİN 
FIRSAT MI, ÇATIŞMA İÇİN GEREKÇE Mİ? 

Dr. Öğr. Üy. Akif Bahadır KAYNAK* 

ÖZET 

Son on yıl içerisinde doğalgaz piyasalarında arz yönlü en önemli 
katkılardan birini sağlayan Doğu Akdeniz’deki keşifler bölge siyaseti açısından da 
önemli etkiler yaratmıştır. Bir yönüyle yeni fosil yakıt kaynaklarının bulunması 
yaratacağı rant getirisi sebebiyle hem farklı ulus devletlerin hem de çok uluslu 
şirketlerin iştahını kabartmaktadır. Doğal kaynak savaşları özellikle petrolün 
keşfiyle beraber literatüre giren uluslararası çatışma ihtimalini artırdığı öne sürülen 
bir durumdur. Doğu Akdeniz’de geniş bir coğrafyaya yayılan doğalgaz 
kaynaklarının da benzer bir dinamiği harekete geçirme ihtimalinden söz edilebilir. 
Üstelik doğalgazın boru hatlarıyla taşınmasından sıvılaştırılarak hedef pazarlara 
sevk edilmesine kadar çeşitlendirilebilecek bir dizi seçenek bu rekabeti daha da 
artırmakta ve tarafların çatışma ihtimalini artırmaktadır. Bu veçhesiyle yeni 
keşiflerin bölgede gerilimi artıracak bir potansiyel yarattığı düşünülebilir. 
Özellikle Arap baharı ve Suriye iç savaşı ile tırmanan siyasi gerilimlerin de en 
azından bir yönüyle bu dinamikle irtibatı olduğunu söylemek mümkün 
olabilecektir. Diğer taraftan, klasik liberal perspektif bu yeni buluntuların ülkeler 
arası yeni işbirliği fırsatları doğurabileceğini, çatışma zemini hazırlamak bir yana 
karşılıklı çıkar temelinde inşa edilecek bir barış fırsatı sunabileceğini 
söylemektedir. Bölgedeki kaynak paylaşımı sorunu uluslararası hukuk temelinde 
çözüldükten sonra ekonomik çıkarlar temel alınarak herkes açısından fayda 
sağlayabilecek bir optimal denge bulmak mümkün olabilecektir. Bu çözüm 
kapsamında bazı ülkelerin üretici rolünü üstlenmesi, diğer yandan hızlı kalkınma 
temposu içindeki diğer bölge ülkelerinin de tüketici konumunu alarak karşılıklı 
kazanca dayalı bir sonuca ulaşılması beklenebilir. Ayrıca bölgedeki doğalgaz 
kaynaklarının içeride tüketilemeyen kısmının başta Avrupa olmak üzere hedef 
pazarlara ulaştırılması ve bunun için de farklı bölgesel aktörlerin iş bölümüne 
gitmesi söz konusu olabilecektir. Birbiriyle çelişiyor gözüken bu iki dinamikten 
hangilerinin Doğu Akdeniz’in geleceğindeki siyasi iklimi belirlemede etkin 
olacağı bu çalışma kapsamında ele alınacaktır. Bölgeye ilişkin verilerin sıklıkla 
güncellenmesi ve enerji piyasalarının dinamizmi böyle bir analize ilişkin 
varsayımların hızla değişmesine yol açmaktadır. Bununla beraber ana hatlarıyla bu 
farklı iki çekim gücünün bölgesel güç dinamikleri açısından ele alınması Doğu 
Akdeniz jeopolitiğinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Jeopolitiği, Doğal Kaynak Savaşları, Doğu 
Akdeniz Jeopolitiği, Avrupa Enerji Arz Güvenliği, Güney Enerji Koridoru. 
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AGROSTRATEJİ VE PSİKOLOJİK ALGI BAĞLAMINDA KKTC 

SU TEMİN PROJESİ 

Prof. Dr. Ulvi KESER 
Hazel BİBER 

ÖZET 

1950’li yıllardan beri Kıbrıs adasına su götürülmesi planlanmakta ve adada 

özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan su sıkıntısına çözüm 

bulunmaya çalışılmaktadır. Bu konuda 1959 yılında BM’de yapılan görüşmeler 

Başpiskopos Makarios’un inanılmaz direnci ve tepkisi nedeniyle 

tamamlanamamış, Türkiye yerine daha uzak, daha pahalı ve daha riskli olmasına 

rağmen Suriye ya da başka bir ülkeden su getirilmesi önerilmiştir. 1990’larda 

tekrar başlatılan ve 21. yüzyılın içinde “Asrın Projesi” olarak adlandırılan bir 

projeyle KKTC’ye getirilen su bir yandan Türkiye, KKTC, Kıbrıs Türkleri ve Türk 

insanı aleyhine yürütülen psikolojik algı operasyonlarıyla sekteye uğratılmaya 

çalışılmış, ada içinde ve uluslararası kamuoyunda yaratılan olumsuz havayla 

bunun başarılamayacağı kaydedilmiştir. Öte yandan stratejik önemi yadsınamaz 

suyun bugün müzakere masasında son derece önemli bir koz olmasının ötesinde 

KKTC’nin geleceği açısından agrostrateji bağlamında değeri de son derece 

yüksektir. Bu güç ve değer yeterince biliniyor ve buna uygun hareket ediliyor mu? 

Yürütülen psikolojik algı operasyonlarına karşı hangi ve nasıl tedbirler alınıyor? 

Bu bilimsel çalışmanın ana eksenini oluşturacak sorular bunlar olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Su, Agrostrateji, Psikolojik Algı Operasyonu, 

Akdeniz 

ABSTRACT:  

The Water Supply Project to Cyprus is supposed to be carried out since 
1950’s, and to solve the lack of water on the island, especially starting after WWI. 
The first negotiations upon the water supply project in 1959 at the UN HQ got 
obstructed by Archbishop Makarios due to his unbelievable rejection, and the 
objection, and to supply water from the other countries was demanded not from 
Turkey despite the fact that it was far away, more expensive, and more dangerous 
to do so. The Water Supply Project started again in 1990’s, and established in 21st 
Century on the island was tried to be set hindrance against the Turkish people, 
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Turkish Cypriot people, Turkey, and TRNC, and a negative perception, and 
psychological propaganda were spread both in the country and abroad so as to 
show that Turkey would be unsuccessful, and failed. On the other hand, especially 
at the negotiation table, the water itself is of strategically importance for TRNC as 
well as the future of the country in the light of the agristrategy. Is such a strategic 
power known, and regarded as it is? Which and what precautions are taken against 
the negative psychological perception operations? The main center of this 
scientific study will be answers of these above-mentioned questions. 

Key Words: Cyprus, Water, Agrostrategy, Psychological perception 
Operation, Mediterranean. 

GİRİŞ 

Doğu Akdeniz’in “Lanetliler Adası” Kıbrıs’ta diplomasi, strateji, güvenlik 

ve agrostrateji bağlamında suyun ne anlama geldiğini anlamak için öncelikle 

bölgenin ve hemen ardından da Kıbrıs’ın stratejik pozisyonuna bakmak gerekir. 

Böyle bir değerlendirme yapmadan Türkiye’den KKTC’ye götürülen suyu 

konuşmak ve değerlendirmelerde bulunmak yanlış ve eksik olacaktır. Modern 

Avrupa’da daha aydınlanma Çağı başlamadan hemen önce 17. yüzyıldan itibaren 

başta Fransa, Almanya ve İngiltere olmak üzere Batı dünyasının başat ve emperyal 

güçleri Avrupa’nın göbeğinden başlayarak doğuya uzanan bir hatta kendilerine bir 

menfaat planlaması yapmışlardır. Berlin’den başlayarak Belgrad-Bosfor (yani 
Türkiye), Bağdat-Bombay hattı olarak 5/B şeklinde adlandırılan bu hat dünyanın 

kaynayan kazanı Balkanlar, Türkiye, Akdeniz ve Ortadoğu’yu içine alarak 

uzakdoğuya uzanmaktadır. İngiltere’nin menfaat hattı ise aynı güzergâhtan geçip 

Bağdat üzerinden Bakü’ye, yani Avrasya coğrafyasına yönelmektedir. Adı ne 

olursa olsun bütün bu hatlar ülkemizin de bulunduğu coğrafyada istikrarsızlık ve 

kaosun hüküm sürdüğü, güvensizliğin ana özellik olduğu bir bölge olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca Balkanlardan başlayıp Akdeniz’e 

uzanan ve Kıbrıs adasının tam orta yerinden geçip Ortadoğu’ya gelen hat ne yazık 

ki dün ve bugün olduğu üzere yarın da karmaşa, düzensizlik, istikrar ve terör 

bağlamında cadı kazanı olmaya devam edecektir. Burada bahsedilmesi gereken 

önemli bir nokta ise 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından İngiltere’ye 

kiralandığı söylenen Kıbrıs adasının durumudur. Maalesef tarih kitaplarımız hala 

daha bu kiralamadan bahsetmekte; ancak “üzerinde güneş batmayan ülke” 

İngiltere’nin bu kadar güçlü ve donanımlı olduğu bir dönemde, hem de 

Avustralya’dan yeni Zelanda’ya, Kanada’dan Hindistan ve Pakistan’a kadar 

uzanan muazzam bir coğrafyaya sahipken neden 9.000 kilometrekarelik avuç içi 

kadar Kıbrıs adasını kiralamak istediği sorusuna cevap vermemektedir.  
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TARİHSEL SÜREÇTE KIBRIS’IN ARTAN ÖNEMİ 

Türk tarihine “93 Harbi” olarak giren Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında 

Osmanlı İmparatorluğu’nun artık desteklenmesinin mümkün olmadığını, Rusya 

karşısında muzaffer olmalarının güç olduğunu ve İngiltere’nin haklarını bu şekilde 

savunmanın zor ve riskli olduğunu gören İngiltere Balkanlardan başlayıp 

Karadeniz’den geçen ve bugünkü Azerbaycan’a uzanan kuzeydeki savunma ve 

güvenlik hattını strateji değiştirerek güneye, yani Akdeniz’e çekmiş, böylece 

Ortadoğu coğrafyasına yakın ve en kaba şekliyle bizim İskenderun Körfezi’nden 

başlayıp Cebelitarık Boğazı’na uzanan ve Kıbrıs adasını da ikiye bölen hattı yeni 

savunma ve güvenlik hattı olarak belirlemiştir. Bu savunma ve güvenlik hattı 

bugün de geçerliliğini korumakta ve Avrupa’nın da güney sınırını oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda coğrafi olarak Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi olup olmadığı sorusu da 

bizzat batılıların taktikleri resmiyet kazanmış olmaktadır. Bu noktada bahsedilmesi 

gereken bir başka husus ise daha 1904 yılında “Ortadoğu” ifadesini ilk defa 

kullanan Amerikalı deniz stratejisti Alfred Thayer Mahan’ın bugün savaşların 

hüküm sürdüğü bölgede işaret ettiği noktanın yerel çatışmalarla sınırlı 

kalmamasıdır. Mahan’ın da belirttiği üzere bölgede ortaya çıkacak herhangi bir 

çatışma muazzam bir tsunami etkisiyle daha dış sınırlara ulaşmakta, bu daha 

büyük bir sinerji yaratarak üçüncü halkayla sorunu uluslararası hale getirmektedir. 

Bugün örneğin İran, Irak, Suriye, Filistin, Afganistan merkezli sorunlarda 

yaşananlar tam da budur ve neredeyse bütün dünyayı askeri, stratejik, ekonomik ve 

güvenlik bağlamında derinden sarsmaktadır.  

Burada sorulması gereken son derece önemli ve hassas bir başka soru ise 

“Vatan neresidir?” sorusu olmalıdır. Bizlere yıllarca okulda, ailede, öğretmenimiz, 

annemiz veya babamız vatanı hep kara sınırlarıyla gösterdiler ve öğrettiler. Oysa 
bir de “Mavi Vatan” kavramı vardır ki o da denizler ve hava sınırlarımızı gösterir. 

Bugüne kadar unuttuğumuz veya atladığımız bir husus da budur. Ülkenin sınırları 

kara, yani toprakla sınırlı değildir. Bu somut gerçeği Kıbrıs adası için hatırlayacak 

olursak hava ve deniz olgusunun önemi de bir kere daha ortaya çıkar. Bu noktada 

Kıbrıs adasını ilgilendiren önemli bir nokta da son günlerde sıkça duyduğumuz 

“Münhasır Ekonomik Bölge” kavramıdır. Genel olarak deniz hukuku ve ülkeler 

arası temayüllere göre bir ülkenin egemenlik haklarının bulunduğu, deniz ve deniz 

altı kaynaklarından istifade ettiği bu alan 200 kilometredir. Burada hassas nokta 

ise Yunanistan ile Mısır arasında bu şekilde bir MEB anlaşmasının yapılmaya 

çalışılmasıdır.  

Bugün Doğu Akdeniz’de Mısır-Türkiye hattının genişliğinin 396 deniz mili 

olduğu göz önüne alınacak olursa Yunanistan-Mısır anlaşmasıyla bölgenin tamamı 

işgal altına alınmış, Türkiye içinse sadece Antalya Körfezi’nde küçük tonajlı 

gemiler için küçük bir bölge kalmış olacaktır. Böylece Türkiye kabotaj haklarının 

çok gerisinde, uluslararası sulara açılma veya kendi egemenlik bölgesinde deniz 
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gücüyle seyir halinde olma gibi pek çok haklardan da mahrum kalacaktır. Kıbrıs 

adasını bir de bu açıdan görmekte fayda vardır. KKTC Su Temin Projesi ve suyun 
Kıbrıslı Türkler ve Türkiye açısından ne anlama geldiğini görmek için 

hatırlamamız gereken bir başka unsur ise adadaki egemen unsurlardır. Bugün 

dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de 1.5 milyar nüfus ve egemenliği gösteren 

sadece bir bayrak vardır. Dünyanın jandarması ABD’de Texas eyaleti hariç 

tutulacak olursa sadece bir bayrak söz konusudur. Avrupa Birliği İngiltere’de ise 

tıpkı Almanya ve Fransa’da olduğu üzere AB bayrağı da dâhil iki bayrak söz 

konusudur. Peki, bu soruyu Kıbrıs adası için soracak olursak karşımıza kaç bayrak 

ve kaç egemen güç çıkar acaba? 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantör devletleri 

olarak Türkiye, İngiltere ve Yunanistan, ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti olduğu 

iddiasındaki Rumların egemen bayrakları, ayrıca KKTC bayrağı, 2004’den bu 

yana AB’ye haksız, tek yanlı ve hukuk dışı olarak alınan Rumlarla ilgili olarak AB 

bayrağı ve son olarak 1964 Mart ayından bu yana adada dalgalanan BM Barış 

Gücü ve egemen bayrağı. Kısacası şu anda adada halen 7 egemen güç ve onların 

bayrakları dalgalanmaktadır. Sadece bu bile Doğu Akdeniz’de durumun ne kadar 

karmaşık ve güç mücadelesine dayandığını göstermeye yeter cinsten. Ayrıca Mart 

1964 tarihinden bu yana BM Barış Gücü bünyesinde Hindistan, Pakistan, Nepal, 

Arjantin, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Avusturya, Slovakya, Macaristan, 
Finlandiya, Hollanda, Danimarka gibi çok farklı ve dünyanın dört bir yanından 

ülkelerin görev yaptığını da eklemek gerekir. Ayrıca bugün dünyada ABD, Rusya, 

Çin, Fransa, İngiltere ve Japonya’nın uçak gemileri açık denizlerde 

seyretmektedir. Ortalama 300 savaş uçağı, bindirilmiş (savaşa hazır) teçhizat, 

ortalama 6.000 personel ve yaklaşık 24 katlı bu yüzen devler o ülkelerin savaş 

gücünü inanılmaz ölçüde katlamaktadır. Bugün Japonya hariç diğer ülkelerin uçak 

gemileri Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs adası etrafında seyir halindedir. Fransa’nın 

Charles d’Gaulle uçak gemisi bakım-onarım için Toulusse’a gitmesi haricinde 

neredeyse bütün yıl güneyde Zigi köyü açıklarındadır. Buraya ABD’nin 6. Filosu 

ile NATO çerçevesinde Doğu Akdeniz’de seyir halinde olan STANAVFORMED 

(Standing Navy for Mediterranean) ile Rusya’nın Amiral Krusçev Donanması da 

ayrıca eklenmelidir. Burada soru bu kadar muazzam bir askeri gücün Doğu 

Akdeniz ve Kıbrıs etrafında ne yaptığıdır. Bütün bunlara İngiltere’nin 1960 yılında 

vazgeçtiği Kıbrıs adasında elinden çıkarmadığı ve özellikle ABD’yle müşterek 

kullandığı Agrotur ve Dikelya egemen askeri üs bölgelerini de eklemek gerekir.  

   Kendine ait kanunları, kuralları ve yönetimi bulunan bu üs bölgelerine 

AB üyesi olarak İngiltere çerçevesinde herhangi bir ülkenin müdahil olması söz 

konusu değildir. Neredeyse 3-5 sayfalık bir anlaşmayla Kıbrıs Cumhuriyeti 

kurulurken İngiltere bu üs bölgelerini garanti altına alan anlaşmayı kılı kırk 

yararak hazırlamış ve kuruluş anlaşmasından belki de 10 kat daha kapsamlı bir 

anlaşmayı taraflara imzalatmıştır. Bu üsler İngiltere ve ABD yanında müttefikleri 

ve zaman zaman da NATO operasyonları çerçevesinde Akdeniz, Ortadoğu ve 

Uzakdoğu coğrafyasında askeri operasyonlara yönelik atlama tahtası, ara istasyon 
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ve lojistik depolama alanı olarak kullanılmaktadır. Lübnan’da UNIFIL, 

Afganistan’da ISAF operasyonu, Arap baharı çerçevesinde Libya’ya yönelik hava 

saldırısı ve diğerleri bu anlamda değerlendirilmelidir. Bu üslerde nükleer başlıklı 

silahlar bulunduğu da göz önünde tutulmalıdır. Üslerin bir diğer misyonu ise bölge 

coğrafyasıyla ilgili keşif ve istihbarat çalışmalarının yapıldığı dinleme istasyonları 

olmasıdır. Bütün bunlara ilaveten dünyanın tele kulağı olarak bilinen Echelon 

sisteminin ana merkezi, ayrıca Cape Greco, Olimpos Dağı, Trodos dağı dinleme 

istasyonu, sinyal istihbaratı ve iletişim istihbaratı ile sanayi casusluğu (espiyonaj) 

faaliyetleri Amerikan ve İngiliz istihbarat birimleri tarafından Kıbrıs’tan 

yönetilmektedir.   

ADADA SU SORUNUN ORTAY ÇIKIŞI 

Bütün bu durum değerlendirmesi sonrasında şimdi de Kıbrıs adasına bir 

göz atmakta fayda vardır. Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kıbrıs adasını özellikle 

Ortadoğu coğrafyasına yönelik bir ara istasyon olarak kullanan İngiltere’nin en 
büyük derdi adadaki sivrisinekler olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bulunan 

çözüm ise bataklık alanlara okaliptüs ağacı dikmektir ve bunun için de adada esir 

tutulan Türk askerlerinden istifade edilir. Bataklıklar kurumaya başlamış, 

sivrisinek de azalmıştır; ancak muazzam bir su tüketici olan okaliptüs ağaçları 

adanın özellikle Mağusa, Lefkoşa ve Mesarya ovalarında su kaynaklarını tamamen 

tüketir ve son 100 yıla Kıbrıs adası su fakiri olarak girer. Bugün adanın su 

kaynakları açısından en zengin bölgesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırları 

içinde kalan Trodos bölgesi ile KKTC’de Güzelyurt ve Lefke taraflarıdır; ancak 

yanlış tarım politikaları ve hatalı tarımcılık nedeniyle KKTC’de bu su kaynakları 

da ihtiyacı karşılamamaktadır. Bugün artan nüfus, tarım ve içme suyu yanında 

turizm sektörü de göz önüne alınacak olursa KKTC’nin acilen suya ihtiyacı vardır. 

Ekosistem, tür ve genetik çeşitlilik bağlamında coğrafi yapının Kıbrıs adasına 

sunduğu imkânları iyi değerlendirmek gerekmektedir. Bu bağlamda Kıbrıs adasına 

Türkiye’den su götürülmesi projesi esasında daha 1950’li yıllarda ve ada henüz bir 

İngiliz sömürgesiyken sesli olarak düşünülmeye başlanmış; ancak İngiltere’nin 

kurnaz ve hassas siyaseti yanında Türkiye’ye yönelik stratejisi de göz önüne 

alınarak bu durumun yaratacağı psikolojik algı nedeniyle bu durum ötelenmiş ve 

tam anlamıyla sumen altı edilmiştir. 2000’li yıllardaki Rum algısı ile İngiliz 

yaklaşımı arasında bu bağlamda muazzam bir paralellik söz konusudur. Adaya şu 

veya bu şekilde su getirilmesinin Kıbrıs ile Türkiye’nin fiilen birbirine bağlanması 

ve adanın her daim bir Türk adası olduğu düşüncesinin perçinlenmesi olarak 

anlaşılmasından çekinen ve bu duruma kuvvetle itiraz eden anlayış bugün de aynı 

düşünceden uzaklaşmış değildir.  

 Burada adaya su getirme/su götürme projesinin tarihçesinden de biraz 

bahsetmek gerekir. Kıbrıs adasına Türkiye’den ve adaya en yakın nokta olan 

Anamur’dan su götürme konusunda ilk düşünce ada henüz İngiliz idaresindeyken 
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1959 yılında BM adına Kıbrıs’a gelen ve adada bir dizi incelemelerde bulunan Dr. 
Thorpe başkanlığındaki bir heyetin rapor sonrasında şekillenmeye başlanmıştır. 

Hemen belirtilmesi gereken husus ise daha o günden başlayarak Türkiye üzerinde 

bir baskı politikası oluşturularak ne pahasına olursa olsun Türkiye’den adaya su 

naklinin önlenmesi çabalarıdır. Bu rapor ve “adanın su membalarının zayıflığı ve 

kurak senelerde daha da zayıflayacağı cihetle bu hayati önemi haiz olan problemin 

halli hususunda en ehven fiyatla Kıbrıs’a suyun Türkiye’den nakledilebileceği 
hususu” değerlendirilmiş ve bu düşünce BM’de de tartışılmaya başlanmıştır. 

Ancak adada İngiliz yönetiminin devam ettiği 1960 yılına kadar buna en sert 

tepkiyi gösteren Kıbrıslı Rumlar ve Michael Mouskos, yani Makarios III olmuştur. 

16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğünde 

kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan Makarios III’ün daha 

iktidara gelmeden önce bu projeye karşı çıkması ve Türkiye’yi Kıbrıs konusundan 

uzak tutmaya çalışması şüphesiz yaptıkları ve Türklere bakış açısı göz önüne 

alındığında manidardır ve anlaşılabilir. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti sürecinde de bu 

konu karma Bakanlar Kurulu önüne getirilmiş; ancak Rumların oy çokluğu ve 

Makarios baskısıyla yürürlüğe girmesi engellenmiştir. Adayı bir Yunan adası 

yapma gayretindeki Makarios ve dönemin İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis’in 1 

Nisan 1955 sonrası EOKA kanlı terör örgütü, 1960 sonrasında da Yorgacis’e bağlı 

Akrtitas örgütü vasıtasıyla adada Kıbrıslı Türklere uyguladığı baskı ve zulüm ise 

tarih sayfalarında yerini almış gerçeklerdir;194  

“...Hayati öneme haiz bu problemin halledilmesi yönünde Rum liderliği hiç 

bir gayret sarf etmemiş ve kendi Rum vatandaşlarını dahi uydurma projelerle 

uyutmuştur. Nitekim BM’nin bu projesine eğilecek yerde deniz suyunu damıtma 

projesine öncelik vermiş; ancak bu projenin haddinden fazla pahalı olduğuna 

dikkat etmemiştir. Makarios bu kararı alırken Türkleri hiç bir zaman kaale 

almadığı gibi kendi soydaşlarının aleyhine de çalışmış olduğu da açıktır. Bu 

hayati önemi haiz sorunun hallinde konu müşterek bir proje olarak ele alınmak 

suretiyle adanın ekonomik, sosyal ve istikbalinin garanti altına alınması 

bakımından politik çıkarlar dışında bir düşünce ile hareket edilmesi 

gerekmektedir.  

   Kurak yıllarda ada sekenesinin (Türk-Rum) hiçbirinin zararlı 

olmamasına çalışılması, keza Türkiye’den su getirilme projesinin uygulanması ile 

adada yaşayan iki toplumun münasebetlerinin de düzelmiş olacağı ve ahenkle 

adanın sahipleri olarak yaşayacakları, hayati sorunun halli ile her bakımdan 

Rumların istifadelerinin Türklerden daha büyük olacağı, endüstri ve turizmin 

gelişmesinde ve devamında en büyük unsur olan suyun eksikliğinin Rum yatırım 

sahiplerini çok müşkül duruma düşüreceği açıktır. Rum yönetiminin su konusunda 

                                                           
194 Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı (Üyeliği) Basına Brifing Özetleri; No 12 

Dosyası, 5 Nisan 1973 Lefkoşa ve “Çok Gizli” ibareli tutanak. 
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ada dâhilinde yaratmakta olduğu diskriminasyon (ayrımcılık) tamamen Türkleri 

susuzluğa terk etmek istemesinden ileri gelmektedir; ancak bunu uygulaması ile de 

bir netice elde edemeyecektir. Çünkü kurak senelerde adanın su ihtiyacı bizlerden 

fazla onları zararlı edecektir...” 

İnsanoğlunun tarih boyunca barınma, beslenme ve giyinme üzerine oturmuş 

temel ihtiyaçları göz önüne alındığında tarım sektörünün stratejik önemi bir kere 

daha hassasiyetle karşımıza çıkar. Bu noktada Kıbrıs adasında su hayati değerde 

stratejik bir unsurdur. Örneğin İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı sürecinde tarım 

ekonomisini sıkı denetim ve kontrol altına alarak savaşın ağır tahribatından 

kurtulmaya çabalarken hemen ardından gelen ikinci büyük savaşta Türkiye savaşın 

dışında olmasına rağmen tarım sektörü ve buna bağlı karaborsa, savaş ekonomisi 

ve gıda sektöründeki inanılmaz dengesiz arz/talep dengesini yaşamış, savaşa 

girmeyen Türkiye buna rağmen gıdasızlık ve tarım tehdidiyle karşı karşıya 

kalmıştır.195 Aynı dönemde Alman işgalindeki Yunanistan’ın Megali Limos olarak 
bilinen “Büyük Açlık Dönemi”196 yaşadığı, açlıktan Selanik, Pire, Atina gibi 

büyük şehirlerde her gün ortalama 3.000 kişinin hayatını kaybettiği197, sadece 
1941-1942 döneminde 1.5 milyon kişi ülkede tarım sektörünün sıfırlanması 

nedeniyle öldüğü hatırlanacak olursa suya bağlı agrostratejinin anlamı da netleşir. 

Şüphesiz Kıbrıs adası özelinde de özellikle 1963 sonrası süreçte Kıbrıslı Türklerin 

yaşadıkları hala hafızalardadır. Bu bağlamda Kıbrıs özelinde1950’lerde başlayan 

bu proje 1963 yılından itibaren bir kere daha ve çok ciddi boyutlarda gündeme 

gelmiştir.  

Anamur’dan Akdeniz’e dökülen Dragon Çayı (Goca Çay)’ından Kıbrıs’a su 

getirme projesini dillendirmeye başlayan ve hazırladığı stratejik projeyi “Çok 

Gizli” damgasıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na ulaştıran kişi 

o dönem Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin can, mal ve namus güvenliğini sağlamak 

üzere Bayraktar olarak ve Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Bozkurt’u göreviyle 

Kemal Coşkun ismini kullanarak görev yapan Kur. Alb. Kenan Çoygun’dur. Su 

yanında adaya elektrik de götürülmesi yönündeki projenin ekonomik değeri 

yanında şüphesiz stratejik bir önemi de vardır ve psikolojik algı operasyonu 
bağlamında Türkiye-Kıbrıslı Türkler birliğinin pekiştirilmesi anlamına 

gelmektedir. TMT Bayraktarı olarak adada göreve başlamadan önce de uzun 

soluklu istihbarat çalışmaları yapan Kenan Çoygun elektrik ve su yanında sosyal, 

ekonomik ve kültürel hayatın da devam ettirilmesi yönünde ciddi adımlar atmış, 

rehabilitasyon uygulamalarıyla şehit aileleri ve çocukları yanında fakir ailelere, 

                                                           
195 Ulvi Keser, Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası (1940–1950–1960–1970), Boğaziçi Yay., 

İstanbul, 2006, s. 35-79. 
196 Ulvi Keser, Yunanistan’ın Büyük Açlık Dönemi (μεγάλος λιμός) ve Türkiye, IQ Yay., 

İstanbul, 2008, s. 48. 
197 Ulvi Keser, a.g.e., s. 175. 
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evsizlere yardım eli uzatmış, çadır kentlerde yaşayanlara prefabrik evler yapılması 

için düğmeye basmış, anavatan-yavru vatan birlikteliğini göstermek amacıyla 

Türkiye’den Yıldız Kenter-Müşfik Kenter’den Haldun Dormen’e Türkan 

Şoray’dan Ediz Hun ve Cüneyt Arkın’a kadar çeşitli tiyatro sanatçıları ve artistleri 

aday getirmiştir. 1963 sonrasında ele alınan en ciddi proje ise Anamur’dan su 

getirme projesi olmuştur; 198  

“...Rum gazetelerinin Türk düşmanlığı ile hareket ederek Suriye’den 

Kıbrıs’a su nakledilmesini ortaya atmaları konusunda suyun Suriye’den olsun 

veya Türkiye’den olsun nakledilmesinin önemi yoktur; ancak Makarios’un yayın 

organı Filelefteros bunu ortaya atmakla yine siyasi bir yatırım peşinde olduğu 

aşikârdır. Makarios da bilmektedir ki Suriye’den buraya su nakledilmesi 

Türkiye’den daha uygun değildir. Kaldı ki mali bakımdan daha da büyük külfettir. 

Suriye mesafe bakımından daha da uzaktır. Suriye Türkiye’nin güney 

sahillerindeki imkânlara sahip değildir. Suriye’ye de su Türkiye’den Fırat Nehri 

vasıtasıyla gitmektedir. Hâlbuki Türkiye’den Kıbrıs’a su getirilmesi adanın bir 

yerinden diğer bir bölgesine su götürülmesindeki mükellefiyetlerden daha fazla 

mali bir külfet gerektirmemektedir. Nitekim Dr. Thorpe da Gaziveren’den 

Lefkoşa’ya nakledilen suyun Türkiye’den nakledilecek sudan daha pahalıya mal 

olacağını raporunda açıkça kaydetmiştir...”  

Kıbrıs Türklerinin bütün sağduyulu yaklaşımlarına rağmen Makarios adaya 

Türkiye’den gelecek suya kesinlikle karşı çıkmış, sabote etmiş ve Türkiye ile 

Kıbrıs Türkleri arasındaki psikolojik bağın güçlenmesini önlemeye çalışmış ve 

Türkiye’yi meseleden uzak tutmaya gayret göstermiştir. Durum böyle olunca da ne 

var ki 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs tarihine Kanlı Noel olarak geçen Rum 

saldırılarının başlamasının ardından bu projenin fiiliyata geçirilmesi mümkün 

olmayacaktır. Adaya su götürme projesi 1990’lı yıllarda fiilen bir kere daha 

başlatılmış ve “KKTC Su Temin Projesi” adı altında ve dünya tarihinde ilk defa 

olarak bu kadar muazzam bir proje hayata geçirilmiştir. Bu proje öncesinde Kıbrıs 

Türklerine farklı şekillerde su götürülmesi de gündeme gelmiştir. Önce tankerler 

vasıtasıyla Anamur (Dragon) Çayı ve Fethiye ve Manavgat Çayı üzerinden adaya 

su taşınması söz konusu olmuş, maliyetinin yüksek ve taşınan suyun azlığı 

değerlendirilerek bundan vazgeçilmiştir. Buna göre saatte ortalama 13 mil sürat 

yapabilen bir tanker 155 deniz mili mesafedeki Manavgat-Güzelyurt hattını suyun 

Manavgat’tan alınması, adaya nakledilmesi, suyun tahliye edilmesi ve geri dönüş 

bağlamında yaklaşık 50 saatte yapabilecektir. Senelik 152 sefer yapması planlanan 

ortalama bir tankerin su kapasitesi ise 165.000 ton olacaktır ve konuyla ilgili 

olarak hazırlanan ekspertiz raporlarında böyle bir projenin maliyeti dönem 

                                                           
198 Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı (Üyeliği) Basına Brifing Özetleri; No 12 

Dosyası, 5 Nisan 1973 Lefkoşa ve “Çok Gizli” ibareli tutanak. 
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itibarıyla 152 milyon dolar olarak belirlenmiş ve bu projeden başlanmadan 

vazgeçilmiştir.199  

İkinci olarak gündeme gelense özellikle Baltık ve İskandinav ülkelerinde 
halen uygulanmakta olan balonla su taşımacılığıdır. Bu maksatla Mersin Aydıncık 

(Gilindire) yakınlarındaki Soğuksu bölgesinde suyun Akdeniz’e döküldüğü alanda 

yaklaşık 14 saatte doldurulabilen balonlarla su taşımacılığı için altyapı 

hazırlanmış; ancak bu da başarılı bir sonuç vermemiştir. Deneme seferi nedeniyle 

düzenlenen törende konuşan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur 

Ersümer dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini, su sıkıntısı çeken KKTC'ye 

Soğuksu'dan gönderilecek suyun metreküpünün 55 sente mal olacağını ve bunun 

hibe şeklinde gerçekleştirileceğini belirtir.200 Akdeniz’e akan ihtiyaç fazlası ve 

işlenebilecek kalitedeki suların ihtiyaç duyulan yerleşim birimleri ve isteyen 

ülkelere verilmesini hedeflediklerini anlatan Ersümer bu konuda ülke ayrımı 

yapmayacaklarını, isteyen herkese su verilebileceğini de sözlerine ekler. Bu 

bağlamda 15 Temmuz 1998 tarihinde başlayan balonla su taşımacılığı işi Norveçli 

Nordic Water Supply firması ile Antalya'da bulunan Akdeniz Su Dağıtım 

(Mediterranean Water Supply) Ticaret A.Ş'nin ortaklığı ile yapılmaya başlanmıştır. 

Açılışını “KKTC’ye dokunan Türkiye’ye dokunur. Bu sözün devamı da var, 

dersini alır.” diyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le 

Türkiye’ye “Su gibi aziz ol anavatanım.” diyen KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı 

Rauf Raif Denktaş’ın yaptığı proje o gün de “Barış Suyu” olarak 

adlandırılmıştır.201  

                                                           
199 Tuğba Evrim Maden, “Havzalararası Su Transferinde Büyük Adım; KKTC İçme Suyu 

Temin Projesi”, Ortadoğu Analiz, Şubat 2013, Cilt 5, sayı 50, s. 107. 
200 Cumhuriyet, Hürriyet ve Milliyet, 29 Nisan 1998. 
201 Türkiye'nin garantör ülke olduğu taşıma işlemleri için işveren konumundaki KKTC 

İçişleri ve Köy işleri Bakanlığı her metreküp için yaklaşık 50 cent ücret ödemiştir. 

Adaya taşınan su Soğuksu’da hemen deniz kenarından yüzeye çıkan bir kaynaktan 
sağlanmış, yapılan ölçümlerde kaynağın debisinin saatte 1.121 metreküp olduğu tespit 

edilmiştir. Bu su kaynağından Aydıncık (Gilindire) yanında KKTC'nin içme suyu 

ihtiyacının % 60'ının karşılanması planlanmış, suyun Türk içme suları standartları ve 

Dünya Sağlık Örgütü'nce önerilen özelliklerde olduğu da anlaşılmıştır. Soğuksu 

bölgesinde suyun kaynaktan yüklenebilmesi amacıyla bir pompa istasyonu kurulmuş, bu 

pompa istasyonu vasıtasıyla alınan su 930 metrelik deniz içi taşıma hattı ile denizdeki 

yükleme platformuna ulaştırılmış ve buradan da özel bir sistemle balonlara 

doldurulmaya başlanmıştır. KKTC’de Yeşilyurt/Kumköy bölgesinde de aynı kapasitede 

bir tahliye istasyonu kurulmuştur. Adaya getirilen su burada kıyıdan 2.050 metre 

içerideki depoya özel borularla gönderilmiş ve ardından içme suyu şebekesine verilmesi 

planlanmıştır. Bu nakil faaliyeti için toplam 95.000 metreküp kapasiteli 3 ayrı balon 

kullanılmıştır; ancak balonlardan ikisinin patlaması, taşıma sorunu ve nakledilen suyun 
hacmi dikkate alınarak bu projeden vazgeçilmiştir.  
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   Son olarak müracaat edilen yol ise denizaltı hattıyla su taşımacılığı 

olmuştur. Toplam olarak 107 kilometrelik su nakli anlamına gelen proje 
kapsamında Anamur’da Dragon Çayı üzerine bir baraj inşa edilmiş, bu arada 

Akine, Ormancık ve Bahşiş isimli genellikle Anamur Yörüklerinin yaşadığı üç köy 

kamulaştırılmış ve ardından sular altında kalmıştır. Bugün burada toplanan su 

KKTC’ye gönderilen suyun depolandığı ve temeli 7 Mart 2011 tarihinde atılıp 7 

Mart 2014 tarihinde yapımı tamamlanan kaya dolgu, 99 metre yüksekliğe ve 130 

milyon metreküp su depolama hacmine sahip Alaköprü (Dragon) Barajı olarak 

bilinmektedir. Alaköprü’nün Selçuklu döneminden kalan ve halen kullanılan en 

eski köprü olduğunu da burada belirtmekte fayda var.202  

Deniz geçiş isale hattı ve boruların döşenmesi ise 6 Ağustos 2015 tarihinde 

tamamlanmıştır. Böylece proje Alaköprü Barajı, Türkiye tarafı kara yapıları, deniz 

geçişi isale hattı, KKTC tarafı kara yapıları, Geçitköy Barajı, İleri içme suyu 

arıtma tesisi ve KKTC dağıtım hatları olmak üzere toplam 7 ana hattan meydana 

gelmektedir. Her yıl Dragon Çayı’ndan KKTC’ye aktarılan 75 milyon metreküp 

suyun yaklaşık %51’lik kısmı, yani 38 milyon metreküpü içme suyu, %49’u, yani 

37 milyon metreküplük kısmı ise tarım amaçlı olarak kullanılacaktır. Dr. Derviş 

Eroğlu’nun cumhurbaşkanlığı döneminde ve onun doğum gününde açılması 

planlanan su ne yazık ki beklenilen tarihte akmaya başlamamıştır. Bu noktada 

karşımıza Kıbrıs’ta hemen herkesin bildiği “Evkaf’ın su meselesi” çıkmıştır. 

Kıbrıs’ta İngiliz döneminin son günlerinde suyun idaresi Evkaf’ta, yani bugünkü 

Vakıflar İdaresi’ndeyken bunun belediyelere devri söz konusu olur; ancak kısır ve 

incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerden bu bir türlü gerçekleşmez ve 

neredeyse 30 yıl geçmesine rağmen sorun hala masadadır. Kıbrıs’ta 

çözümlenmemiş veya gereksiz uzamış konular için o günden bu yana bu 

yakıştırma yapılmaktadır. Burada biraz durmakta fayda vardır. Sıradan vatandaş 

ise suyun bir an evvel evine, tarlasına gelmesini beklemektedir. Tam da bu 

noktada çaydan geçip derede boğulma söz konusudur. Yaratılan inanılmaz 

dezenformasyonla su adaya gelmesine rağmen Türkiye’nin KKTC yönetimine ve 

Kıbrıs Türklerine kızdığı için yardımları kestiği gibi suyu da kestiği ortaya 

atılmıştır. Hemen ardından suya baraj gölü altında kalan köylerden atık ve kirli su 

                                                           
202 Bu barajdan su dengeleme istasyonunun inşa edildiği Anemurium antik kentine kadar 

toplam 23 kilometrelik kara nakli gerçekleştirilmiş, projenin 80 kilometrelik kısmı ise 

dünyada ilk defa Anemurium’dan başlayarak deniz altına yerleştirilen her biri 500 metre 

uzunluğundaki özel borularla adaya nakledilmiş ve buradaki toplam 4 kilometrelik nakil 

borularıyla da Geçitköy Barajı’nda su toplanmaya başlanmıştır. Borulardan 133’ü deniz 

yüzeyinden yaklaşık 250 metre aşağıda sabit askılara alınmıştır. Söz konusu bu borular 

Mersin’in Taşucu ilçesinde bulunan eski SEKA kâğıt fabrikasına ait kapalı alanda özel 

olarak inşa edilmiş ve gemilerle monte edilecekleri yerlere yekpare olarak 

taşınmışlardır. Denize döşenen bu borular deniz üzerindeki özel gemiler vasıtasıyla 

birleştirilmiş ve daha sonra deniz suyuyla doldurularak monte edilecekleri noktada 
suyun dibine batırılmışlardır. 
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karıştığı iddia edilmiştir. Son aşamada ise suyun yönetilmesi ve işletilmesi konusu 

gerek anavatanda ve gerekse yavrusunda iç siyaset ve tribüne oynama konusu 

yapılmış, müzakere masasında elimizi güçlendirecek bu kadar önemli bir koz yok 

yere heba edilmiştir. Belediyelerin oluşturduğu bir yönetim suyun idaresine talip 

olurken adadaki belediyelerin yerel yönetim bağlamındaki kısıtlı güçleri v 

yaptıkları/yapamadıkları da suyu nasıl yönetecekleri konusunda kafalarda soru 

işareti yaratmıştır.  

Dönemin KKTC Maliye Bakanı Birikim Özgür’ün Türkiye’siz ödemelerin 

yapılamayacağı açıklamasının adından hükümetin ana ortağı CTP’de aykırı sesler 

çıkmış, Türkiye’ye su konusunda görüşmeler yapmak üzere Başbakan değil, parti 

başkanı gelmiştir. Ardından yaşanılan karşılıklı restleşmeler sonucunda su ihtiyaç 

sahibine hala verilmezken ya da kamuoyuna durum bu şekilde yansıtılırken bu 
görüntü uluslararası arenada elimizi daha da zayıflatmıştır. Son olarak KKTC 

başbakanının Ankara ziyareti sonrasında anlaşmaya varıldığı ve ortak metine imza 

atıldığı söylenmesine rağmen 40’ı aşkın sivil toplum örgütünün oluşturduğu Su 

Platformu ise suyun kullanılması yönünde tekelleşmenin ortaya çıkacağı iddiasıyla 

şiddetli tepki göstermektedir. Siyasi iradenin en ciddi boyutta kendisini göstermesi 

gereken çok önemli bir stratejik faktör olan su üzerinde gerek Türkiye 

Cumhuriyeti devleti ve gerekse KKTC’yi hırpalamaya yönelik dezenformasyon 

harekâtı aralıksız olarak ve halen devam etmektedir. Kıbrıs adasının bulunduğu 

Doğu Akdeniz coğrafyasında iki defa ve su eksenli, savaş çıktığı, KKTC’yi fiili 

olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti devletinin tanıdığı ve gerek müzakere 

masasında ve gerekse uzun ve orta vadede stratejik bir güç olarak siyasi, 

diplomatik, askeri ve ekonomik eksende bizlere altın tepside sunulan bu avantajın 

hala belirsizliklerle dolu olması, su konusunda farklı senaryolar kuran devletlerin 
bu ilgilerini açıkça ortaya koyması da hatırlanacak olursa nemalanma, kişisel ikbal 

ve tribünlere oynama yerine her türlü partiler ve siyaset üstü bu ulusal güce biran 

evvel hak ettiği değeri vermekte fayda vardır.  

Tam da bu noktada özellikle diplomasi ve savaş tarihi bağlamında 

karşımıza çıkan üç yeni terminolojiden birisi doğrudan bizi ve suyu 

ilgilendirmektedir. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Hitler’in uyguladığı, eski 

Yugoslavya’nın dağılma sürecinde özellikle Bosna Hersek’te Sırpların yaptıkları, 

son dönemde Afganistan, Irak ve Suriye’de karşımıza çıkan ve bir toplumun 

kimliksizleştirilmesi, tarihinden ve geçmişinden uzaklaştırılması anlamına gelen 

ve manevi kültürel mirası ortadan kaldırmaya yönelik kentkırım (urbicide), aynı 

konuyla ilgili olarak savaş döneminde meydana gelen ve tarihi/kültürel yapıların 

ortadan kaldırılması anlamına gelen “warchitecture” ve son olarak bizi ilgilendiren 

tarım stratejisi, yani “agrostrateji.” Kıbrıs Türkleri anavatan Türkiye’nin desteğiyle 

verdiği mücadeleyi 1974 yılında taçlandırmış ve önce KTFD, ardından 15 Kasım 

1983 tarihinde de KKTC’yi tesis etmiştir. Sadece Türkiye’nin tanıdığı, 1963’de 

başlayan ve 1974 sonrasında daha da ağırlaşan bir tecrit, izolasyon ve ambargo 

sürecinin yaşandığı ülkede bugün Rumlarla devam etmekte olan müzakere 
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sürecinde elimizi güçlendiren somut tek gücümüz burada izah edilmeye çalışılan 

“Barış Suyu” olacaktır. Bu kapsamda ülkede kuru tarımdan sulu tarıma, bağcılık, 

balıkçılık, sera tarımı ve her türlü zirai faaliyetin geliştirilmesi, ayrıca üretim, 

stoklama, pazarlama ve sürdürülebilirlik stratejilerinin gözden geçirilmesi ve son 

olarak başta endemik flora ve fauna yapısı olmak üzere biyolojik çeşitliliğin ciddi 

bir koruma altına alınması ve yaşatılması suyun agrostrateji çerçevesinde önemini 
bir kat daha arttırmaktadır. Turizm ve eğitim adası olma iddiasındaki KKTC’de 

suyun akıllı, bilinçli ve bilimsel tabana yayılmış projeler ve akıllı stratejilerle 

kullanılmasının ardından ülke ulusal ekonomisini tarım ve suya bağlamış, bunu 

diplomasi, tanınma ve tanıtma bağlamında en üst düzeyde kullanan bir yapıya 

bürünecektir.  

SONUÇ: 

Ülkelerin ekonomik, ekolojik, toplumsal ve şüphesiz siyasi parametreleri 

üzerinde son derece önemli olan suyun adaya aktarılması hayati değer 

taşımaktadır. Gerek müzakerelerde ve gerekse daha sonraki süreçte akılcı 

kullanılması halinde stratejik olarak son derece güçlü bir silah olan su bugüne 

kadar iki defa su eksenli savaşın çıktığı Ortadoğu coğrafyasında yadsınamaz bir 

güçtür. Türkiye’yle irtibat bağlamında sağladığı psikolojik moral-motivasyon ise 
her şeyin üstündedir. Bugün ada etrafında olduğu ileri sürülen hidrokarbon ve 

petrol yatakları geleceğe yönelik ve farazi kazançlardır; ancak su somuttur ve artık 

Geçitköy Barajı’nda toplanıp dağıtılmaya da başlanmıştır. Rumlarla ortak akılda 

uzlaşılsın ya da uzlaşılmasın bu gücün değeri bilinmeli ve adımlar ona göre 

atılmalıdır. Agrostrateji bağlamında KKTC’de suyun işlenmesi sadece tarım 

Bakanlığı değil özellikle Dışişleri Bakanlığı ve devletin güvenliği bağlamında 

ilgili bütün kurum ve kuruluşları ilgilendiren hassas bir dengededir. Tam da bu 

noktada Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz’de işgal ettiği coğrafi konum, küresel 

güçler, kıtasal faktörler ve bölgesel güçlerin düello alanı haline gelen jeostratejik 

konumu ve bunları tamamlayan agrostratejik paradigmalar Kıbrıs özelinde 

KKTC’yi bir adım öne çıkarmaktadır. Konuyla ilgili olarak Kıbrıs Amerikan 

Üniversitesi2nde yapılan su çalıştayı kapsamında ilgili bakanın suyun en üst 

düzeyde verimle ve tarımsal ekonomide çağdaş sistemlerin kullanılması yönünde 

sarf ettiği “ihlal ve ihmal” ifadesi son derece önemlidir ve es geçilmemelidir. 
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ÇEVRESEL GÜVENLİKTE SINIRAŞAN BİR TEHDİT ALGISI: 
NÜKLEER ZARAR 

Arş. Gör. Dr., Arda ÖZKAN 
Prof. Dr., Levent ÜRER 

ÖZET 

Sınıraşan çevresel zararlar bir devlet tarafından ya da bir devletin 

toprağında gerçekleştirilen endüstriyel, tıbbi veya tarımsal faaliyetlerin yol açtığı 

tahribatların, o devletin ulusal sınırları dışına çıkıp başka bir devletin veya 

devletlerin toprakları ya da ulusal yetki alanları dışında kalan bölgeleri olumsuz 

etkileyen eylemler olarak tanımlanmaktadır. Çevre kirliliği, nükleer kirlilik, deniz 

petrol taşımacılığı ve tehlikeli maddeler sınıraşan çevresel zararlara verilecek en 

önemli örneklerdir. Bunlardan tehlikeleri içerisinde barındıran ve potansiyeli en 

büyük olan sorun, nükleer enerji santrallerinde elektrik enerjisi kullanımından 

oluşan kirlenme sorunudur. Nükleer kirlilikten kaynaklanan bu çevresel zararlar, 

genellikle açık denizde yapılan nükleer denemeler, nükleer santral kazaları, 

nükleer gemilerde tehlikeli maddelerin taşınmasındaki radyoaktif sızıntılar ve 

nükleer atıklardır. Bu zararlar insan kontrolü dışında gerçekleşip çok vahim 
sonuçlar doğurabilmektedir.  

Nükleer enerji kullanımının başladığı ilk zamanlardan günümüze kadar 

geçen süre içerisinde her türlü güvenlik önleminin alınmasına rağmen sınırları 

aşan ve zararlı etkileri olan nükleer kazalar yaşanmış, kazaların meydana gelmesi 
asgari seviyeye indirilememiştir. Nükleer enerji santrallerinde kazaların 

gerçekleşmesi normalde küçük bir ihtimaldir, fakat bir kaza olduğu takdirde çevre 

üzerinde çok yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Sadece kazanın bulunduğu bölge 

değil, fakat aynı zamanda sınırın ötesinde bulunan alanlar da etkilenmektedir. Bu 

kapsamda, nükleer kirlenmelerden kaynaklanan sınıraşan nitelikteki zararları 

göstermeyi amaçlayan bu çalışma, çevresel güvenlik ilkeleriyle uygulanan 

hukuksal müeyyideler ışığında örnek iki olay Çernobil ve Fukuşima nükleer 

kazalarının açığa çıkardığı hukuksal uyuşmazlıkların çözümü için alınacak 

önlemleri dile getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre sorunları, güvenlik, nükleer kirlenme, zarar 

vermeden kullanma ilkesi, Çernobil, Fukuşima. 
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A TRANSBOUNDARY THREAT PERCEPTION IN 
ENVIRONMENTAL SECURITY: NUCLEAR DAMAGE 

ABSTRACT:  

Transboundary environmental damages as factors that threat environmental 
security represent ecosystem damages due to human activities or risk of depletion 
of recourses which are valuable for human existence. As for environmental 
damages which are defined as damages, which occurs as a result of dangerous 
activities by a country or taking place in a territory of a country, affecting other 
countries territories and national jurisdictions or international territories negatively 
by going beyond the country's borders; cause nuclear pollution, marine oil 
transportation, pollution and harmful effects of hazardous substances. The most 
dangerous source that causes damages is nuclear pollution. Activities that may 
cause nuclear damages are the nuclear tests especially on the high seas, power 
plants, ships and wastes discarded by leakage and accidents during the 
transportation of materials. These activities may result in devastating 
consequences out of human’s control. 

Although all kinds of security measures from the first days beginning of 
nuclear technology in the past up to now, experienced accidents which cannot be 
ignored transboundary harmful effects and possibility of an accident hasn’t come 

to down zero level. Happening of accident is a slight probability. However, if there 
is an accident, it has negative effects on environment and human health 
irreversibly. Not only the area where the accident happened, but also effected 
transnational areas. In this context, the study which aims for the elimination of 
transboundary nuclear damages expressed an international regime and a set of 
proposals for the settlement of environmental conflicts on case studies of 
Chernobyl and Fukushima nuclear damages in the future under the name of 
environmental liability. 

Key Words: Environmental issues, security, nuclear pollution, principle of 
using without damage, Chernobyl, Fukushima. 

GİRİŞ 

20. yüzyılın son zamanlarında uluslararası ilişkiler disiplini içinde yer alan 

çevresel güvenlik kavramı güvenlik paradigmasında yeni bir çalışma sahası olarak 

ortaya çıkmıştır. Çevresel güvenlik, dünya ekonomisinde büyük krizlerin 

yaşanması, zengin doğal kaynakların sürdürülebilmesi ve çevresel bozulmaların 

devletler arasında çatışmalara sebep olması gibi askeri, toplumsal, siyasal ve 

ekonomik unsurlara ilişkin çok yoğun tartışmaları içermektedir. Çevresel güvenlik 

kavramının geleceğimize dair vurgusu mevcut doğal kaynakların muhafaza 
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edilmesi ve kaynakların sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle yürütülmesidir. Fakat, 

bunların yanı sıra çevresel güvenliğin canlıların hayatta kalma mücadelelerine 

karşı krizler yaratması, çevre sorunlarının siyasal ve hukuksal düzeni tehdit etmesi 

ve doğal kaynakların paylaşılması gibi birtakım riskleri de mevcuttur. Çevresel 

güvenlik riskleri, doğada bozulmalar yaratan, doğal kaynaklara yoğun zarar veren 

girişimler ve tehlikeli faaliyetler olarak değerlendirilmektedir.  

Çevrenin güvenliğine yönelik oluşturulan politikalar, sorunlarla mücadele 
etmek için yeni bir yöntem olarak görülmüş, devletlerin klasik güvenlik anlamının 

dışında, fakat önemli bir sorun alanı olarak tartışılmaya başlanmıştır. Çevresel 

güvenliğin sağlanması için öncelikle yaşadığımız çevrede değişimler ve çevre 

sorunlarıyla mücadele etmek için önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Çevresel güvenlikte değişim süreçleri, insanların yaşam alanlarına büyük zararlar 

vererek küresel istikrarın bozulmasına neden olmuş, bunun yanı sıra güvenlik 

kavramının tanımlanmasının yetersizliği çevrenin güvenlik paradigması içine dahil 

edilmesini gerektirmiştir. İşte çevresel güvenlik, bu iki olgu üzerine kurulduğu için 

uluslararası topluma yararlı bir düşünce olarak gösterilmeye başlanmıştır.203 
Buradaki tespit şudur: Çevre sorunları artık sınıraşan potansiyel bir tehlikedir, 

çevresel zararlar da askeri tehditlerin getirmiş olduğu zararlar gibi önemli bir risk 

unsurudur. 

Günümüzde çevre sorunlarının güvenliğin unsurlarının boyutu olup 

olmadığı güvenlik unsurlarının çevre sorunlarına bakış açısına bağlı olarak 

değişmektedir. Çünkü, devletlerin kendi içişlerine yansıyan eylemleriyle başka 

devletlerin içişlerini etkileyen eylemlerinin ayırt edilmesi artık zorlaşmıştır.204 
Çevre sorunları, ulusal sınırları aşarak uluslararası alanda etkisini gösterirken, 
çevrenin güvenliğini tehlikeye sokan unsurlar majör zararlara neden olmaktadır. 

Devletlerin sınırlarını aşan çevre sorunlarının yıkıcı zarar oluşturması, canlı ve 

cansız hayatın varlığına yönelik hasarlara neden olduğu ve insanoğlu için önemi 

haiz olan doğal kaynakların kümülatif bir şekilde veya aniden tükenmesi riskine 

işaret etmektedir.205 Bu kapsamda sınıraşan çevresel zararlar bir devlette meydana 

gelen zararların sadece ilgili devletle sınırlı kalmadan, başka devletleri ve hatta 

uluslararası alanları etkilemesi olarak ifade edilmektedir. 

 

 

                                                           
203 M. Tennberg, “Risky Business: Defining The Concept of Environmental Security”, 

Cooperation and Conflict, Cilt 30, Sayı 3, 1995, 239. 
204 J. Barnett and S. Dovers, “Environmental Security, Sustainability and Policy”, Pacifica 

Review, Cilt13, Sayı 2, 2001, 161. 
205 O. Schacter, “The Emergence of International Environmental Law”, Journal of 

International Affairs, Cilt 44, Sayı 2, 2001, 463-464. 
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ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 

Çevresel zararları oluşturan sınıraşan nitelikteki sorunlar, çok farklı 

biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Öyle ki çevresel zararların bir kısmı aniden oluşup 

genellikle mücbir sebeplerle meydana gelirken, bir kısmı da o anda değil, zamana 

bağlı olarak oluşan birtakım yıkıcı etkilerle artış göstererek çevreyi kirletmektedir. 

Deniz petrol taşımacılığı, uzay eylemleri, nükleerin etkin bir biçimde kullanılması, 

tehlikeli maddelerin taşınması ve benzer olumsuz etkilere sahip olan faaliyetler, bir 

süreç sonucunda veya bir kaza olması durumunda meydana gelen sınıraşan 

faaliyetlerdir. Tehlikeli atıkların denizlere boşaltılması gibi aralıksız devam eden 

veya fabrika bacalarından çıkan duman salınımı gibi tekrarlanan eylemler de 

kümülatif durumlara örnektir.206 Sınıraşan nitelikte meydana gelen zararlar, bir 
devletin yetki alanları içerisinde gerçekleşebileceği gibi devletlerin egemenliğinin 

bulunmadığı alanlarda da ortaya çıkabilmektedir. 

Çevresel bir zararın da “zarar” olarak nitelendirilebilmesi için öncelikle 

zararın niteliği belirlenmelidir. Söz konusu zararın büyük çaplı olması, 

algılanabilir veya kavranabilir olması gerekmektedir. Literatürde sınıraşan çevresel 

zararlarla ilgili araştırmalar yapan ve buna yönelik Çernobil kazasını inceleyen 

Handl, zararların esaslı, ciddi ve fark edilebilir olduğunda bir zarar meydana 

gelebileceğini, aksi halde herhangi bir çevre sorununun bir zarar olarak ortaya 

çıkmayacağını dile getirmiştir.207 Nükleer santrallerde meydana gelen yıkıcı 

kazaların sadece nükleer santralin bulunduğu devleti etkilemediğini, aynı zamanda 

dünyanın her bölgesini etkileyen bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden 

Tromans ise yaşanan kazaların zararlar yarattığını ve nükleer zararlarla ilgili 

hukuksal sistemin bir an evvel uygulanmasını savunmaktadır.208 Görüldüğü gibi, 
nükleer enerji santrallerinde yaşanan kazalardan açığa çıkan radyasyon etkisinin 

sınıraşan çevresel zararlara neden olmadan hemen engellenmesi gerektiği her iki 

yazar tarafından savunulan düşünceler arasındadır. 

Sınıraşan çevresel zararlara sebep olan sınıraşan tehditlerden en önemlisi, 

nükleer enerjinin yarattığı kirlenmedir. Ülkelerin nükleer eylemleri ilk zamanlarda 

askeri kuvvetlerini arttırmak için gerçekleştirilmişti. Bu askeri nitelikli faaliyetler, 

geri dönüşümü olmayan ve insanların kontrol edemediği sonuçları ortaya 

                                                           
206 X. Xanqin, Transboundary Damage in International Law, Cambridge University, 

USA, 2003, 11-13. 
207 G. Handl, “International Accountability for Transboundary Environmental Harm 

Revisited: What Role for ‘State Liability’?”, Environmental Policy and Law, Cilt 37, 
Sayı 2-3, 2007, 116-124. 

208 S. Tromans, Nuclear Law: The Law Applying to Nuclear Installations and 
Radioactive Substances in Its Historic Context, Second Edition, Hart Publishing, 
Oxford, 2010, 34. 
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çıkarmıştır. Bu yüzden, nükleerin kullanımının ilk zamanlarında askeri 

faaliyetlerin neden olduğu çevresel zararlar, nükleer denemeler veya askeri amaçla 

kullanılan nükleer santrallerden dolayı meydana gelmiştir. Son 20 yıldır nükleer 
faaliyetler, sadece askeri hedeflere yönelik olarak değil, barışçıl amaçlarla da 

kullanılarak enerji üretiminde gerçekleştirilmektedir. Barışçıl da olsa nükleer 

enerji endüstrisinin etkin bir biçimde kullanılması husus büyük çapta zararlı 

etkileri yaratabilmektedir.209 Çünkü, nükleer santral kazalarıyla ortaya çıkan 

radyoaktif ürünler ve atıkların kullanılması, nakledilmesi veya depolanması gibi 

sorunlar geri dönüşümü olmayan yıkıcı zararlara sebep olmaktadır. 

Nükleer endüstrinin işlemeye başladığı askeri eylemlerden başlayarak ticari 

veya barışçıl enerji üretimi sürecinde birçok güvenlik tedbiri alınmış olmasına 

rağmen günümüze kadar yıkıcı nitelikteki zararlarını sınır ötesi hissettiren kazalar 

yine de meydana gelmiştir. Nükleer enerji kazaları, insan kaynaklı hatalar, yanlış 

bilgi aktarımı, makinelerin bozulması, boruların kırılması ve aşınması, yakıt 

elemanlarının nakledilmesi sırasında oluşabilmektedir. Nükleer kazalardan oluşan 

zararlarla birlikte bazı santraller kapatılmış, bazılarının ise rutin faaliyetlerine sınır 

konulmuştur.210 Nükleer kazaların önlenmesi amacıyla santralleri denetleyen 

kuruluşların bağımsız bir şekilde hareket ederek çevrenin korunması için 

radyoaktif ürünlerin taşınması ile ilgili sorunlara bir çözüm yöntemi bulunması 

gerekmektedir.211 Nükleer enerjinin kullanımı sırasında insan hatalarına karşı 

önlemlerin alınamaması, nükleer teknolojinin güvenlikli bir şekilde kullanımına 

yönelik ucu açık soruların sorulmasına neden olmaktadır. 

Nükleer enerji santralleri, gelişmiş ülkelerin birçoğu ve kalkınmakta olan 

ülkelerin bazıları tarafından verimli bir biçimde elektrik üretmek amacıyla 

kullanılan yöntemlerden birisidir. Ne var ki, nükleer enerji santrallerinin risk 

potansiyeli çok yüksektir. Daha önce yaşandığı üzere, nükleer santrallerde 

gerçekleşen bir kaza, kimsenin pek tahmin edemeyeceği sınıraşan çevresel 

zararlara neden olma riskine sahiptir.212 Çünkü, nükleer bir kaza devletleri hemen 

etkisi altına alan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen tehlikeleri bünyesinde 

                                                           
209 H. Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 

2005, 310; K. Görmez, Çevre Sorunları ve Türkiye, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003, 37; 
A.E. Boyle, “Globalising Environmental Liability: The Interplay of National and 
International Law”, Journal of Environmental Law, Cilt 17, Sayı 1, 2005, 7. 

210 T. Güler, “Nükleer Enerji Üretim Sürecinde Kazalar”, Nükleer Atıklar ve Çevre 

Sorunları, Ankara, 2006, 59. 
211 H. Saygın, T. Küpeli, A. Küçükşahin, A. Demir, “Güvenlik Boyutunda Nükleer Enerjinin 

Sorunları ve Türkiye”, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 
Sayı 3, 2006, 10-12. 

212 Türk Tabipleri Birliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu 

Değerlendirmesi, Halk Sağlığı Kolu, Cavit Işık Yavuz, Coşkun Bakar, Türk Tabipleri 
Birliği Yayınları, Ankara, 2015, 6. 
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barındırmaktadır. Nükleer bir kaza olduğunda ortaya çıkan radyoaktivite direkt 

atmosfer alanına yayılmakta ve radyoaktif salınım yağmurlar vasıtasıyla başka 

ülkelere kolayca gidebilmektedir. Bu yüzden, nükleer kazalar başka tür kazalara 

oranla çok daha tehlikeli sayılmaktadır.213 Çünkü, nükleer kazalar, küçük bir 

ihtimal dahilinde meydana gelmiş olsa bile yarattığı kirlenmenin etkileri sınırları 

aşan özelliklere sahip bulunmaktadır. 

Sınıraşan nitelikteki zararlarına rağmen nükleer enerjinin barışçıl veya 

ticari amaçla kullanımı, her geçen gün gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Nükleer 

enerji seçeneği yaşanan teknolojik gelişmelerle beraber tıp alanında, endüstri ve 

tarım sektörlerinde elektrik enerjisi üretimi için artık vazgeçilemeyecek bir enerji 

türü haline gelmiş bulunmaktadır. Uluslararası toplum, nükleer teknolojinin 

geliştirilmesi hususunda bazı adımların atılmasını sağlamaya yönelik girişimlerde 

bulunmaktadır. Devletler arası oluşturulacak hukuksal bir rejimle önemli adımların 

atılması hem ulusal düzeyde hem de uluslararası alanda bazı önlemlerin alınmasını 

gerektirmektedir. Nükleer enerji üretimi olmayan devletlerin bu konuda 

bilgilendirilmesi, gelişmiş düzeyde nükleer enerji programlara sahip ülkelerin 

sürdürülebilir yönetim ilkelerine dayanan uluslararası standartlardaki gelişmeler ve 

uygulanan uluslararası hukuk prensipleri temelinde nükleer enerji kullanmaları 

önem arz etmektedir.214 

Nükleer santral kazalarının sınıraşan zararları sadece nükleer enerji 

santralinin inşa edildiği devletlerle sınırlı kalmadığı, kazaların ortaya çıkma 

biçimlerine bağlı olarak diğer devletlerde de görüldüğü her zaman dile getirilen en 

önemli hususlardan biridir.215 Yaklaşık 50 senelik geçmişi bulunan nükleer 

enerjide meydana gelen ve diğer pek çok kazadan daha çok sınıraşan tehditler 

savuran iki önemli örnek olay, Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketleridir. 

Çernobil ve Fukuşima’da yaşanan bu vahim kazalar, sınırları aşıp çevreye olumsuz 

etkilerini hissettiren çok büyük kazalardır. Aralarında benzerlikler olmasına 

rağmen bu kazalar, çevreye ilişkin kümülatif çevresel zararlar ve gerçekleşme 

nitelikleri açısından birçok yönden farklılık göstermektedir.216 Her iki nükleer 

kazanın da sınıraşan çevresel etkilerine bakıldığında majör zararlarının olduğunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü, Çernobil ve Fukuşima nükleer santral kazalarını 

ortaya çıkardığı radyoaktif maddeler açısından düşündüğümüzde çevresel güvenlik 

riskleri bulunan sınıraşan büyük felaketler olarak karşımızda durmaktadır. 

                                                           
213 M. Aydoğdu, Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın 

Hukuki Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009, 212. 
214 S. Bagheri, “Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımının Hukuki Çerçevesi: Olanaklar ve 

Sınırlılıklar”, Enerji ve Diplomasi Dergisi, Sayı 4, 2015, 118. 
215 Tromans, a.g.e., 31-33. 
216 A. Külebi, Türkiye’nin Enerji Sorunları ve Nükleer Gereklilik, Bilgi Yayınevi, 

Ankara, 2007, 162-163. 
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Hiç şüphe yok ki yaşanan santral kazalarından en etkilisi, Çernobil’de 

gerçekleşen nükleer kazadır.217 Çernobil’de gerçekleşen nükleer kazanın şimdiye 

kadar yaşanmış en büyük kazalardan biri olduğu en çok bilim adamları ve çevreci 

aktivistler söylemektedir. Çernobil sonrası çevreye salınan radyoaktivite 

miktarının kazanın yaşandığı ana kadar patlatılan atom bombalarından en az yüz 

kat daha fazla olduğu bilinmektedir. Nükleer atık problemi, nükleer enerjinin 

kullanımı gerçekleştikten sonra büyük sınıraşan sorunlardan biri olarak karşımızda 

durmaktadır.218 Bu yüzden, Çernobil’in etkileri nükleer bir facia sonrası 

gerçekleşebilecek bütün zararları önceden tahmin etmek açısından önem 

taşımaktadır.219 Zaten, Çernobil santral kazasının dünya kamuoyunun gündemine 

yerleşmesi husus, hassas ekosistemleri etkileyen en büyük nükleer kazalardan biri 
olmasından kaynaklanmaktadır.220 

Çernobil kazasından yaklaşık 25 yıl sonra meydana gelen Fukuşima nükleer 

felaketine baktığımızda, Çernobil’den biraz farklı, fakat yine yıkıcı ve zararlı 

sonuçların ortaya çıktığını görmekteyiz. 2011 yılında Japonya’da meydana gelen 
büyük çaplı deprem ve sonrası oluşan Tsunami’nin etkisiyle Fukuşima nükleer 

santralinde radyoaktif bir serpinti yaşanmıştır.221 Fukuşima’da ortaya çıkan 

radyasyon salınımının sonuçlarını kestirebilmek mümkün olmasa da bölgede 

yaşayan binlerce insanın yaşamlarını, ev ve iş yerlerini bırakmak zorunda kalması 

ve sınırın ötesinde yaşayan yüzbinlerce insanın radyasyon salınımı tehlikesinde 

bulunması gibi durumlar da bütün dünyanın bildiği ve ilgilendiği 

gerçeklerdendir.222 Fukuşima felaketi neticesinde birçok gelişmiş ve hatta 

gelişmekte olan devletler nükleer enerji üretiminde hızla devam eden politikalarını 

tekrar gözden geçirme kararı almış ve koruma sorumluluğu ilkesi çerçevesinde 

hukuksal bir rejim öngörmüşlerdir. 

Sınıraşan çevresel zararlar oluşturan nükleer santral kazalarında tarım 

arazilerinin elverişsiz duruma gelmesi, nükleer radyasyona maruz kalan ürünlerin 

imha edilmesi ve yakın çevrede bulunan insanların tahliye edilmesi gibi kayıpların 

                                                           
217 V.G. Saraçoğlu, “Son Yirmi Yılda Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Dünyada 

Yaşananlar”, Çernobil Nükleer Kazası Sonrasında Türkiye’de Kanser, TTBY, Sayı 1, 
Ankara, 2006, 12-14. 

218 A. Türkkan, “Çernobil Nükleer Kazasının Türkiye’ye Etkisi”, Çernobil Nükleer Kazası 

Sonrasında Türkiye’de Kanser, TTBY, Sayı 1, Ankara, 2006, 45. 
219 Tromans, a.g.e., 33. 
220 Y. Aslan, Enerji Hukuku, Cilt 2, Ekin Kitabevi, Ankara, 2008, 324. 
221 N. Dayday, “Nükleer Enerji ve Nükleer Santral Kazaları”, TASAM, 2011, 

http://www.tasam.org/trTR/Icerik/2975/nukleer_enerji_ve_nukleer_santral_kazalari, 
(Erişim Tarihi: 12/11/2015). 

222 M.H. Korkusuz, Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Beta, İstanbul, 2012, 
42-43. 
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yaşandığını dile getiren Schwartz, bu kazalar sonrasında oluşan toplumsal 

zararların ise sınırsız olduğunu ve hesaplanıp tazmin edilmesinin imkansız 

olduğunu ifade etmiştir.223 Bu yüzden, nükleer santrallerin kullanımı sırasında 

zarar gören bireylerin zararlarının tazmini konusunda bütün dünyada hukuksal bir 

altyapının kurulması amacıyla çok sayıda uluslararası sözleşme imzalanmıştır. 

Nükleer enerji hukukunda sorumlulukla ilgili uluslararası sözleşmelerin nükleer 

bir kaza olduğunda etkili bir müeyyide sistemi oluşturmak, nükleer endüstrideki 

gelişmelere yönelik bir ortam kurmak ve nükleer güvenliğin çerçevesini çizmek 

için mekanizma geliştirmek gibi amaçlarının olduğunu vurgulayan Brown ve 

Mccauley, nükleer enerjiyle ilgili güvenlik önlemlerinin alınmasına ilişkin 

çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir224 Görüldüğü gibi, her üç yazar 

da nükleer enerji konusunda hukuksal bir alt yapının oluşturulması ve çevresel 

zararların buna göre hesaplanıp tazmin edilmesi hususunda hemfikirdir. 

Çevresel güvenlikte sınıraşan tehditler oluşturan iki büyük kaza Çernobil ve 

Fukuşima nükleer santrallerinden doğan radyasyon ve nükleer atıkların yok 

edilmesine ilişkin gerekli önlemleri alma sorumluluğunu uluslararası toplum 

derhal almalıdır. Ancak bu sorumluluk bilinciyle uluslararası çevre hukukunun en 

önemli ilkelerinden “zarar vermeden kullanma” ilkesi yerine gelmiş olacaktır.225 
Sınıraşan nitelikteki çevresel zararların önlenmesi açısından bu ilke, nükleer 

kazaların majör zararlarını hesaba kattığımızda çevre koruma sorumluluğunu 

sağlayan caydırıcı tedbirlerin önemsenmesi ve yaptırımların oluşması açısından 

uygulanması gereken bir ilkedir.226 Zarar vermeden kullanma ilkesi, nükleer 

enerjide sorumluluk sisteminin yerleşmesini ve nükleer enerjinin kullanımıyla 

ilgili yükümlülüklerin uluslararası alanda devletler arasında ortaklaşa kabulünün 

gerçekleşmesini de sağlayacaktır. Böylece, Çernobil ve Fukuşima gibi sınıraşan 

tehditlerin bir nebze de olsa önüne geçilmesinde gerekli önlemlerin alınması için 

de hukuksal bir zemin oluşturulmuş olacaktır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ, HİPOTEZİ VE SORULARI 

Görüldüğü gibi araştırmanın konusu, çevre ve güvenlik arasındaki çok 

boyutlu ilişkiler temelinde çevresel güvenlikte sınıraşan tehditlerden biri olan 

                                                           
223 J. Schwartz, “International Nuclear Third Party Liability Law: The Response to 

Chernobyl”, International Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period, OECD, 2006, 
37-38. 

224 P. Brown and D. McCauley, “A New Global Regime of Civil Nuclear Liability, 
Canadian Membership in the International Conventions”, Seminar on Nuclear Law 
and Liability, 8-9 Eylül 1999, Ankara, Turkey, 4. 

225 Schacter, a.g.m., 460. 
226 G. Güneysu, “Nükleer Reaktörlerin Yol Açtığı Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk”, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 41, Sayı 1-4, 1989-1990, 207. 
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nükleer kirlenmeye yol açan sınıraşan çevresel zararların incelenmesidir. Bu 
kapsamda, çalışmanın temel hipotezi, barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer 

enerjinin güvenlik açısından sınıraşan bir tehdit olarak algılanıp algılanmamasıdır. 

Böylece, araştırmanın çevresel güvenlik açısından iki ayağı bulunmaktadır: 

Birincisi, çevre sorunlarının etraflıca ifade edilmesi ve çevre unsurlarının ortaya 

konulmasıyla ilgili düşünceleri kapsamasıdır. İkincisi, nükleer zararlarda çevresel 

güvenlik kavramını ve devletlerin konuyla ilgili hukuksal sorumluluklarını 

tartışmaya açmasıdır. Burada bağımlı değişken “çevresel güvenlik”, bağımsız 

değişken “nükleer zarar” kavramlarıdır. Literatür taraması sonucunda nükleer 

kirlenme zararı ve çevresel güvenlik konularının ortak noktalarını ve örnek 

olayları incelemek çalışmanın en temel parametresi olmuştur. Çernobil ve 

Fukuşima kaza örneklerini incelemeyi de uluslararası çevre hukuku ile ilgili 

kuramsal bilgilerin pratiğe yansıması olarak değerlendirebiliriz.  

Literatür incelendiğinde konunun çok boyutlu etkileri nedeniyle siyasal, 

toplumsal, ekonomik ve hukuksal boyutları temelinde geleneksel ve yeni güvenlik 

anlayışları, çevresel güvenlik riskleri, çevre sorunları ve nükleer kirlenme ile ilgili 

çalışmaların fazla olduğu görülmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası literatüre 

bakıldığında çevre sorunlarının çok boyutlu olarak incelendiği yüzlerce araştırma 

vardır. Çevre, disiplinlerarası çalışma alanları içinde yer aldığı için artık insanlığın 

üstesinden gelmekte zorlandığı bir sorun halini almıştır. Çok sayıda bilim alanı 

kendi disiplini açısından çevre ile ilgili kavramları araştırma konusu 
yapmaktadır.227 Fakat, bu araştırmanın esas konusu olan nükleer zararlar kavramı 

ile ilgili çalışmalar literatürde yok denecek kadar azdır. Bu yüzden, bu çalışmada 

sınıraşan nükleer zararlar konusu çevresel güvenlik açısından Çernobil ve 

Fukuşima örnek olayları etrafında etraflı bir biçimde incelenmiştir. 

Bu araştırmada devletler arasında uygulanan çevresel güvenlik politikaları, 

sınıraşan nükleer zarar örnekleri ekseninde incelenmiş, uygulamadaki etkileri de 

uluslararası çevre hukuku açısından ölçülmeye çalışılmıştır. Multi-disipliner 
çalışma alanları içinde araştırma konusu olarak sınıraşan çevresel zararların 

seçilmesinin nedenleri arasında çevre sorunlarının uluslararası toplumdan önemli 

ölçüde ilgi görmesi, sınır tanımayan özellikler taşıması ve çok boyutlu yönlerinin 

olması yer almaktadır. Nükleer kirlenmenin oluşturduğu çevresel zararlar 

açısından üzerinde önemle durulmasının sebebi ise nükleer santrallerden 

çıkabilecek sınıraşan zararların uluslararası güvenliğe en büyük tehlikelerden biri 

olmasıdır. Bu yüzden araştırma, çevresel güvenliği tehdit eden unsurlardan biri 

olan nükleer santrallerin yarattığı kirlenmenin meydana getirdiği çevresel 

zararların değerlendirilmesiyle sınırlandırılmıştır. Esasen sınıraşan nitelikteki 

                                                           
227 M. Şengül ve G. Ç. Sümer, “Türkiye’de İİBF Dergilerinde Yayımlanan ‘Çevre’ Konulu 

Makaleler Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 2008, 303. 
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zararların çevresel güvenliğe etkisi yönünde genellemelere varabilmek için birçok 

örneğin incelenmesi bilimsel açıdan daha verimli olabilirdi. Fakat bu araştırmanın 

kapsamının sınırları göz önünde bulundurulduğunda sınıraşan nükleer zararlar 

konusu temelinde sadece Çernobil ve Fukuşima olaylarının karşılıklı olarak 

incelenmesiyle çalışmanın nihai amacına uygun bir şekilde sonuçlandırılması daha 

uygun görülmüştür.  

Bu araştırmanın öne sürdüğü hipotez, temel sorular ve bu sorulara verilen 

cevaplar, araştırmanın bitmiş olduğunu göstermemekle beraber, ilerleyen 
zamanlarda ortaya çıkabilecek nükleer enerji vakalarının incelenmesini de 

sağlayacaktır. Sınıraşan çevresel zararlar konusu, ulusal düzeyde bilimsel projeler 

başta olmak üzere akademik yayınlarla araştırılabilecek, uluslararası düzeyde ise 

ülkeler arasında işbirliği temelinde yapılan çok taraflı sözleşmelerle 

çözümlenebilecek güncel ve önemli bir konudur. Bu yüzden, araştırma 

kapsamında “Sınıraşan nitelikteki nükleer zararlar, çevrenin güvenlikleştirilmesi 

için hangi türden çevresel güvenlik ilkeleri açısından ele alınmalıdır?” sorusunu 

sorabiliriz. Çünkü, sınıraşan zararlardan biri olan nükleer enerjinin yarattığı 

çevresel kirlenme sorunu, çevresel güvenlik açısından incelenmesi gereken önemli 

konulardan biridir. Uluslararası düzeyde kurgulanacak bir rejim, nükleer 

kirlenmeye yol açan nükleer enerji santrallerinde tehlikeli maddeler ile radyoaktif 

atıkların çevreye yönelik zararlarının en aza indirgenmesine yardımcı 

olabilmektedir. Bu bağlamda “Barışçıl ve ticari amaçlarla kullanılan nükleer 

tesislerden çıkan tehlikeli radyoaktivitenin ve radyoaktif atıkların zararlarını 

önlemeye yönelik hangi tedbirler alınmalıdır?” sorusunu da sorabiliriz. 

 Çernobil kazasının dünya kamuoyunda gündem yaratması, aslında büyük 

düzeyde etkileri bulunan ilk kaza olmasından ziyade, radyoaktif serpintiyle neden 

olduğu majör seviyedeki olumsuz etkisinden kaynaklanmaktadır. Çernobil 

kazasının sonuçlarına radyoaktif ürünlerin açığa çıkması ve radyoaktif atıkların 

depolanması açısından baktığımızda nasıl bir çevresel felaket yaşandığının farkına 

varmış olacağız. Kaza sonrasında devletler arasında önem kazanan nükleer 

enerjinin güvenliği sorunu giderek uluslararası hukukun ilgilenmesi gereken en 

temel problemlerinden biri haline gelmiştir. Çernobil kazası sınıraşan çevresel 

zararlarda bir milat niteliği taşıdığı için uluslararası toplumda artık nükleer enerji 

ile ilgili tehditleri dile getiren farkındalık düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu yüzden 

Çernobil kazasına çevreye sınıraşan zararlı sonuçları açısından baktığımızda 

“uluslararası çevresel bir güvenlik krizidir” diyebiliriz. 

Çernobil kazasından yaklaşık çeyrek yüzyıl sonra meydana gelen Fukuşima 

nükleer santral kazası da çevresel alana ciddi anlamda olumsuz etkileri olan ve 

nükleer enerji arz güvenliği ile ilgili politikaların değişmesiyle sonuçlanan çevresel 

güvenlik sorunlarından biridir. Fukuşima kazası çevreye yayılan radyoaktif gazlar 

yüzünden hem bölge halkının hem diğer ülke vatandaşlarının sağlığını tehdit eden 

bir olay olarak uluslararası arenada gündemini korumaktadır. Fukuşima kazası, 
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nükleer enerji üretiminin geleceğini ve nükleer enerjiye olan güveni çok derinden 

etkilemiş bir kazadır. Fukuşima ekonomik kalkınma seviyesi ne kadar yüksek 

olursa olsun devletlerin nükleer enerji seçeneğinin öngörülemeyen tehditlere karşı 

ne kadar yetersiz olduğunu göstermiştir. Radyoaktif ürünlerin çevresel etkilerinin 

uzun vadede ortaya çıktığı hesaba katıldığında kazanın sonuçlarını kümülatif 

olarak hissettirmesi açık bir durumdur. Zira, Fukuşima’yla yüksek seviyede 

radyasyon salınımının gerçekleşmesinden 7 yıl geçmesine rağmen binlerce kişinin 

nükleer radyasyon etkisine karşı korunmasız olduğunu da söyleyebiliriz.  

Sonuç olarak, nükleer enerji santrallerinin güvenli bir biçimde çalışabilmesi 

amacıyla tasarımı, mekanik yapısı ve işleyiş mekanizması ile ilgili kapsamlı 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Nükleer enerjinin kullanımı ile ilgili 

sorunları çözmek için bu teknolojideki çevresel güvenlik kültürünü geliştirmek ve 

kurumsal faktörlerle ilgili pro-aktif yaklaşımları benimsemek gerekmektedir. 

Nükleer enerji santrallerini bütüncül olarak değerlendirmek için teknoloji, 

organizasyon ve insan faktörlerini birlikte ele alan bir yaklaşımla ön çalışmaların 

yapılması son zamanlarda sıklıkla öne sürülen düşünceler arasındadır. Uluslararası 

örgütler, işletenler, yüklenici firmalar, hükümetler, araştırma şirketleri ve 

denetleme kurumları arasında bir işbirliği içerisinde ön çalışmaların yapılması 

gerekmektedir.228 Tüm bu unsurları bir arada veyahut ayrı ayrı düşündüğümüzde 

devletlerin nükleer enerji kullanımı konusunda üzerinde durmaları gereken en 

önemli hususlardan birinin de nükleerde çevresel güvenlik kültürünün olması 

gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü, çevresel güvenlik kültürünün oluşturulması 

demek, çevreye yönelik nükleer zararların en aza indirilmesine yardımcı olmak 

demektir. 

ULAŞILAN BULGULAR 

Nükleer enerji seçeneği, hep çevre dostu, ucuz ve verimli bir enerji kaynağı 

olarak gösterilmektedir. Fakat, güvenli olmadığı ve tehditler savurduğu her 

platformda dile getirilen düşünceler arasındadır. Çünkü, nükleer enerji, çevre 

dostu, ucuz ve verimli bir enerji kaynağı olarak gösterilmesine rağmen içerisinde 

çevresel majör zararlar barındırmaktadır. Bu nedenle, nükleerde bir ihmal 

durumuyla nükleer enerji kullanımı asla bir arada olmamalıdır. Çünkü, nükleer 

enerji, risk faktörü kolay ortaya çıkmayan, çıktığında da ciddi hasarlar verebilecek 

bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden, nükleer enerjinin kullanımına karşı ortaya çıkan 

düşüncelerin temelinde iki sebep yatmaktadır: Birincisi, ticari ve barışçı amaçlarla 

elektrik üretecek nükleer santrallerle nükleer silahların birbirlerini tamamlayan bir 
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tehdit algısının olmasıdır. İkincisi, çevrenin modern teknolojik gelişmelerle tahrip 

edilmesi ve çevresel dengelerin önemsenme derecesinin düşük olması yönündeki 

düşüncedir. Her iki durum da çevresel güvenliği tehdit eden ve sınırları aşan 

zararların oluşmasına neden olmaktadır. 

Nükleer bir kaza yaşandıktan sonra mağdur olan kişiler, öncelikle uğradığı 

zararlardan dolayı birtakım hukuksal güvencelere sahip olmalıdır. Uluslararası 

hukuk ilkeleri açısından bakıldığında zararları gören kişilerin uğradığı maddi ve 

manevi kayıplar bazı sözleşmelerin madde hükümlerine göre karşılanmaktadır. 

Bilindiği üzere, nükleer kazanın gerçekleşmesi, diğer kazalara oranla daha düşük 

ihtimaldir, fakat, nükleer bir kaza meydana geldiği halde başka alanlarda yaşanan 

kazaların açığa çıkardığı sorunlarla kıyaslama yapılmayacak kadar korkunçtur. 

Buna yönelik nükleer enerjinin işletilmesinde çıkacak sorunlarla ilgili uluslararası 

sözleşmeler imzalanmıştır. Bu düzenlemeler, nükleer enerji alanındaki güvenlik 

önlemleri, kaza sonrası yapılan durumlarda zarar tespitleri, devletlerin 

yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği temelinde hukuksal yükümlülüklerle ilgilidir. 

Devletlerin oluşturacağı nükleer hukuk prensipleri nükleerle ilgili kuralların tatbik 

edilmesi bakımından çok önemlidir. 

Nükleer enerji santrallerden doğan zararlarla ilgili zamanaşımı süresinin 

hangi an itibariyle hesap edileceği hususu nükleer enerjide hukuksal güvenceler 
açısından çok önemli bir konudur. Çünkü, nükleer enerjide zararları veren kazalar 

zaman alan kümülatif bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla, ortaya çıkan radyasyon 

etkisi, zararlı sonuçlarını ancak uzun bir süre geçtikten sonra insan vücudunda 

hissettirmektedir. Bu anlamda zamanaşımı süresi, nükleer kazanın sona ermesiyle 

beraber etkisini işletmeye başlamaktadır. Nitekim, doktrinde hakim olan bir görüş, 

çevresel zararları hukuka aykırı davranışın zararları görenler üzerinde olumsuz 

etkilerini ve sonuçlarını gerçekleştirmesi şeklinde tarif etmektedir. Bu tarife göre, 

nükleer zararlar, gerçekleşen kazanın zararları gören mağdurun üzerinde olumsuz 

etki ve sonuçlarını hissettirdiği anda ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, 

zamanaşımı süresi, bu zararların etkilerini insanlar üzerinde hissettirdiği an 

itibariyle başlamaktadır.229 

Nükleer zararlar ile alakalı zamanaşımı süreleri, nükleer kazanın 

gerçekleştiği tarih itibariyle ele alındığında çok büyük haksızlıkların meydana 

gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü, nükleer kazalarda fail tarafından 

radyasyona maruz bırakılan mağdur, gerçekleştirilen fiilden 15 yıl sonra bu 

sebeple kanser olmuşsa, zamanaşımı dolmuş bulunacağından tazminat talebi 

zamanaşımı itirazı ile karşılaşılabilmektedir. Böyle bir durum, hakkaniyete ters bir 

olaydır. Bu görüş, radyasyonun etkilerinin en etkili olarak nükleer kaza tarihinden 

30 yıl sonra gösterdiği gerçeği hareket noktası olarak düşünülmeden dile 
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getirilmiştir. Bu yüzden, nükleer kazadan kaynaklanan zararlar hakkında 

zamanaşımı süresinin kazanın meydana geldiği tarihten itibaren değil de zararların 

bireyler üzerinde olumsuz etkilerini gösterdiği zamandan itibaren başlaması ve bu 

mevcut durumdan daha uzun bir zamanaşımı süresinin öngörülmesi 

gerekmektedir.230 Bu şekilde yapılan yargılama sonrasında hakkaniyet prensipleri 

çerçevesinde bir dava görülmüş ve buna göre bir hüküm verilmiş olacaktır. 

Çernobil’in sonuçları, nükleer kaza sonrasında oluşabilecek olumsuzlukları 

kestirmek açısından önem taşımaktadır. Çernobil kazasının uluslararası toplumun 

gündemini bu kadar meşgul etmesinin nedeni, felaketin büyük ve sınıraşan 

çevresel zararları bulunan ilk büyük kaza olmasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği 

gibi, radyoaktivite ve atık sorunları nükleer teknolojinin kullanılmasında önemli 

bir sorun olarak görülmektedir. Çünkü, Çernobil kazası sonrası ortaya çıkan 

zararlar, zararların yıllarca sürmesi ve uzak bölgeleri de potansiyel olarak 

etkilemesi, dünyada mevcut 442 nükleer enerji santralinin tüm ekosistem için bir 

güvenlik sorunu oluşturduğunu göstermektedir. Nükleer santrallerin kaza yapma 

riski her ne kadar az olsa da kaza meydana geldiği takdirde ortaya çıkan bilanço 

çok büyüktür. Nitekim, nükleer bir santralde meydana gelen Çernobil kazası, 

zararlı sonuçlarını yalnızca bulunduğu ülkeye göstermekle kalmamış, aynı 

zamanda dünyanın büyük çoğunluğunda etkilerini hissettirme potansiyeline sahip 
olmuştur.  

Japonya’daki yaşanan büyük deprem, ardından Tsunami ve sonrasında da 

Fukuşima nükleer güç santralinde gerçekleşen kazanın oluşturduğu felaketler 

zinciri, nükleer enerjinin kullanılmaya başlandığı tarihlerden itibaren geçen süre 

zarfında nükleer endüstri alanında yepyeni bir çağın bağlamasına neden olmuştur. 

Fukuşima kazası, nükleer alanda güvenlikli bir sistemin inşa edilmesi sürecinde ve 

sonrasında sorumluluğun devletlere ait olduğunu bizlere sunmuş, yenilik ve 

değişimlerin yaşandığı çağımızda nükleer alanda yeni bir güvenlik perspektifi 

getirmiş, acil durum yönetimi dahil her türlü ihtimalin düşünüldüğü güvenlik 

çalışmalarının hızlandırılması amacıyla insanlığa bazı fırsatlar sunmuştur. 

Fukuşima, nükleer enerji uygulayıcıları açısından birçok önlemin alınmasının 

gereğini ortaya koymakla ve ayrıca nükleer sektörde yenilenme hareketinin çok 

gerekli olduğunu göstermekle beraber, bilançosu zararları sayılamayacak kadar da 

ağır olan bir çevresel felaket olarak zihinlerde yer almıştır. 

SONUÇ: GELECEĞE YÖNELİK TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER 

Günümüzde nükleer enerji türünü barışçıl amaçlarla kullanan ülkelerin bu 

enerjiyi uluslararası hukuk kurallarına uygun işletmeleri ve yükümlülüklerini 

yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bazı devletler nükleer enerjinin devletlerin 
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enerji bağımlılığını azaltabilecek bir yöntem olduğuna inanırken, bazı devletler 

mevcut uluslararası konjonktürden bağımsız bir şekilde devletlerin gereksinimini 

sağlayan bir enerji türü olarak görmektedir. Her iki durumu da dikkate aldığımızda 

nükleer enerji kullanımında uluslararası hukuk kurallarına uyulması, nükleerin 

barışçıl kullanımının gelişimini de sağlayacaktır.231 Bunun için nükleer güvenliğe 

öncelik verilmesi ve yeterli finansal kaynakları elde etmek için birtakım önlemler 

alınması, nükleer santrallerin çevresel güvenlik bakımından belirlenen ihtiyaçların 

sağlandığına ilişkin hukuksal güvencelerin verilmesi, santral nedeniyle yöre 

halkının maruz kaldığı radyasyonun asgari seviyede tutulması gerekmektedir.  

Radyoaktivite, radyoaktif ürün ve atıklar sorunu, sınıraşan nitelikte çevre 

sorunları olabileceğinden hareketle sunulacak çözüm metotları da uluslararası 

alanda kabul edilebilir ve yapıcı düzeyde olmalıdır. Bu kapsamda hiçbir devlet, 

nükleer teknolojiyi kendi elinde tutma ve diğer devletleri kendi amaçları uğruna 

oluşturduğu politikalarına uygun yaptırıma zorlama serbestisine sahip 

bulunmamalıdır. Nükleer enerji teknolojisi kullanan her devlet, birbirleriyle aynı 

yükümlülükler çerçevesinde vatandaşların hayat standartlarını düşürmeden 

kullanımını sağlamalıdır. Enerji arz güvenliğinden faydalanmak ve ekonomik 

kalkınmasını sağlamak için nükleer endüstriyi kullanan devletler, radyoaktif 

atıklardan kurtulmak için gelişmemiş ülkeleri tercih edip, atıkların yığınak deposu 
olarak kullanarak masum insanları yaşam kaybına veya vücut bütünlüğü gibi 

zararlara uğratmak yerine, kendi egemenlik yetkilerinin bulunduğu bölgelerde son 

teknolojiyle bu atıkların bertaraf edilmesi konusunda cesaret göstermelidirler. 

Çernobil ve Fukuşima gibi nükleer kazaların yaşanmaması ve santrallerin 

güvenliğinin sağlanması amacıyla devletler arasında işbirliği temelinde oluşturulan 

bir zeminde küresel yönetişim ortamının sağlanması da gerekmektedir. Burada 

uygulanacak temel ilkeler, nükleer reaktörün tasarımı, santrale uygun bir yerin 

tayin edilmesi, inşaatına başlanması, çalıştırılması ve sonunda santral içerisinde 

bulunan reaktörlerin sökülmesi sürecinde yetkili kuruluşlar ve bağımsız uzman 

kişilerce kalite kontrol temininin yerine getirilmesidir. Lisanslama işlemleri de 

aynı titizlikle devam etmeli ve zamanı geldiğinde nükleer santrallerde bulunan 

reaktörler sökülmelidir. Bir nükleer santral yönetiminin etkili bir biçimde 

gerçekleştirilmesi amacıyla öncelikle mevcut uluslararası sözleşmeler ve güncel 

gelişmeler göz önüne alınarak eksik olan hukuksal mevzuat tamamlanıp çevresel 

yönetişim ilkelerinin oluşturulması sağlanmalıdır. 

Nükleer enerjiye birçok devlet kuşkulu ve hatta tepkili yaklaşmaktadır. 

Çünkü, nükleer bir kaza veya olay gerçekleştiği takdirde ortaya çıkan zararlar 

çevresel açıdan giderilmesi olanak dahilinde olmayan vahim zararlardır. 

Devletlerin korkuyla yaklaştığı başka bir husus da, nükleer atıkların depolanması 
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ve nakledilmesi sırasında oluşan zararların yanında, nükleer santrallerin ömrünü 

doldurduktan sonra reaktörlerin söküm aşamasındaki bozulmalar ve mali 

külfetlerdir. Fukuşima kazası sonrası dünya enerji politikalarının değişmesiyle 

birlikte bazı devletler nükleer programlarını ertelemiş, bazı devletler askıya almış, 

diğer bazıları da nükleer enerji gündemlerine hızla devam edeceklerini 

açıklamıştır. Bunlarda nükleer enerjiye devam etme kararı alan ülkeler, sorumluluk 

bağlamında çevresel güvenliğin oluşturulması yönünde çalışmalar başlattıklarını 

ve işbirliği içinde bulunacaklarını ilan etmişlerdir. 

Sonuç olarak, nükleer enerji seçeneği mümkün olduğunca kusursuzca 

yönetilmeli ve sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Nükleer enerji endüstrisinde 

gerçekleşecek kazanın riski olabildiğince azaltılmalıdır. Güvenli olmayan nükleer 

santral reaktörleri bazı ülkelerde hala çalışmaktadır. Bunlar, makul güvenlik 

seviyesine getiremiyorlarsa kapatılmalıdır. En ideali, enerji koruyucu 

programlardan kazanılan enerjinin, eski teknoloji nükleer santrallerden elde edilen 

elektriğin yerine kullanılması ve eskimiş birimlerin yerini modern ve yeni 

santrallerin almasıdır. Bunların yanında nükleer enerji santrallerinin kurulması ve 

işletilmesi, hukuksal sorumluluklarla birlikte değerlendirilmelidir. Nükleer 

enerjinin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi görevleri için bağımsız bir 

uluslararası denetleme kuruluşunun oluşturulması da gerekmektedir. Nükleer 

santrali işleten kuruluşlar, o bölgedeki halkları bilgilendirmek için konferans, 
sempozyum, yarışma, seminer, teknik gezi, vb. düzeyde bilgilendirme etkinlikleri 
de düzenlemelidirler. 
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TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: 
TÜRK[İYE]-YUNAN[İSTAN] VE TÜRK[İYE]-ERMENİ[STAN] 

İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME* 

Ayşe KÜÇÜK** 
Fuat AKSU*** 

 

ÖZET 

Çatışma en basit tanımıyla iki ya da daha fazla tarafın karşılıklı 

olarak düşmanca ilişkilere girmesi olarak tanımlanır. Dolayısıyla çatışma, 

yaygın kanaatin aksine zorunlu olarak askeri anlamda bir güç kullanımı ya 

da savaştan ziyade uzun ve ciddi bir anlaşmazlığın varlığına işaret eder. 

Uluslararası sistemdeki otonom aktörler arasında da uyuşmazlıkların 

tırmanarak çatışmaya dönüşmesi mümkündür. Bu tür çatışmaların bir kısmı 

zaman içerisinde sona ererken bazı çatışmaların zamana yayıldığı ve 

varlığını sürdürdüğü hatta krizler ürettiği görülür. Türkiye-Yunanistan, 
Hindistan-Pakistan, Arap-İsrail çatışmalarında olduğu gibi uzun bir zaman 

dilimini kapsayan, bazı dönemlerde açığa çıkan, duraksayan düşmanca 

etkileşimler Michael Brecher tarafından “tekrarlayan çatışmalar/protracted 

conflicts” kavramı ile incelenmektedir. Bu tür çatışmalarda taraflar arasında 

bir ateşkes durumu oluşsa dahi, çatışma süreç içerisinde sonlanmaz aksine 

çatışmalar yeniden kendini üretir. Bu nedenle de süreç içerisinde tarafların 

kimliklerinin temel bir parçasını oluşturur. 

Bu çalışmada Türk dış politikasında tekrarlayan çatışmaların 

hangileri olduğu ile bu çatışmaların neden çözümlenemediği ve 

tekrarladıkları sorularına odaklanılacaktır. Aslında ulus devlet oluşum 

sürecinde Osmanlı Devleti’nin toprak kaybına koşut olarak ortaya yeni 

bağımsız devletlerin çıkışı bir ölçüde kimlikle ilintili uyuşmazlıkları da 
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ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda çalışmada iki komşu ülke ile olan ilişkiler 

protracted conflict (tekrarlayan çatışma) kavramı kullanılarak 
tartışılmaktadır. Türkiye, 19. yüzyıldan bu yana Yunanistan ve Ermenistan 

ile uzun süren çatışmalar yaşamış ve bu çatışmalar ülkelerin dış politika 

davranışlarına şekil verirken yine onlardan etkilenmiştir. Bu çatışmaların 

temelinde ise “kimlik”lerin karşıt biçimde inşa edilmiş olmasının yanı sıra, 

toprak egemenliği/ülkesel bütünlüğe dair problemler belirleyici olmuştur. 

Bu bağlamda, Türkiye, Yunanistan ve Ermenistan'ın çatışan kimlikleri ile 

egemenliği tartışmalı bölgeler arasındaki doğrudan bağlantı ve/ya ahdi 
hukukun yeniden tartışılmaya açılmak istenmesi dış politikalarında merkezi 

bir konumdadır. Bu çalışmada, Türk[iye]-Yunan[istan] ve Türk[iye]-
Ermen[istan] ilişkileri üzerinden eleştirel konstrüktivist bir yaklaşım 

izlenerek Türk dış politikasındaki tekrarlayan çatışmalara ve çatışmanın 

dinamiklerine ilişkin bir değerlendirme yapılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan Çatışma, Türk Dış Politikası, 

Türk-Yunan, Türk-Ermeni, Kimlik  

 

ABSTRACT 

In the simplest definition, conflict is defined as the interaction 
between two or more parties in a mutually hostile manner. Therefore, 
conflict, contrary to common opinion, necessarily refers to the existence of 
a long and serious conflict rather than a military use of force or war. It is 
possible that disputes between autonomous actors in the international 
system will escalate and become a conflict. While some of such conflicts 
end over time, it is seen that some conflicts spread over time and continue 
to exist and even generate crises. As in Turkey-Greece, India-Pakistan, and 
Arab-Israeli conflicts, the hostile interactions between the parties which 
have been exposed in some periods, are examined by Michael Brecher with 
the concept of “protracted conflicts”. Even if there is a cease-fire situation 
between the parties in such conflicts, the conflict does not end in the 
process, but rather it produces itself again. Therefore, it forms a 
fundamental part of the identity of the parties in the process. 

This study will focus on the questions of protracted conflicts in 
Turkish foreign policy and how possible that conflicts are staying to be 
unresolved and recurrent. In fact, the emergence of newly independent 
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states in parallel with the Ottoman Empire’s losing control of the territories 

has caused some intrinsic disputes of identity in the process of the nation-
state formation. In this context, the study has discussed the relations with 
two neighboring countries used for the concept of protracted conflict. As it 
is known, Turkey has witnessed important protracted conflicts with Greece 
and Armenia since the 19th-century and that conflicts are shaped foreign 
policy behaviors of the countries and also influenced by them. The basic 
foundations of these conflicts are the determinative counter-establishment 
of the identities as well as the problems of territorial integrity of state/state 
sovereignty. Within this context, Turkey, Greece, and Armenia's opposed 
identities together with sovereignty by opposed established identities direct 
connection between the disputed territories and/or contractual law bring in 
to the discussion in a central position. In this study, evaluates protracted 
conflicts in Turkish foreign policy and the dynamics of that conflicts within 
a critical constructivist approach on Turkish-Greek and Turkish-Armenian 
relations. 

 Key Words: Protracted Conflict, Turkish Foreign Policy, Turkish-
Greek, Turkish-Armenian, Identity 

 

Giriş  

Türkiye, 19. yüzyıldan bu yana Yunanistan ve Ermenistan ile önemli 

ölçüde uzun süren çatışmalara tanıklık etmiş, karşıt kimlik inşaları ve 

egemenlik sınırları üzerinde bir uzlaşının olmaması bu çatışmalarda temel 

oluşturmuştur. Türkiye, Yunan[istan] ve Ermeni[stan] arasında kimlik ve 

egemenlik sınırları konusundaki uyuşmazlık, çatışma ve krizler bütün bu 

ülkelerin dış politikalarının oluşturulması noktasında doğrudan doğruya 

etkili olmaktadır. Türkiye’nin hem Yunan[istan] hem de Ermeni[stan]’la 

ilişkileri derin tarihsel köklere sahip olan tekrarlayan çatışmalardan 

etkilenmektedir. Dahası, bu sürecin aynısı Yunan[istan] ve Ermeni[stan]’da 

da işletilmekte olup Türkiye’ye yönelik dış politika tutumları ve 

davranışları tutumları da aynı şekilde kimlik ve egemenlik sınırları 

konusundaki çatışmadan hareketle belirlenmektedir. Türkiye’nin Birinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan ve Ermenistan’la savaşları; 

Yunanistan’la azınlıklar, Kıbrıs ve Ege Denizi özelindeki krizler ve 

Ermenistan’la soykırım iddiaları ve ortak sınıra ilişkin ahdi hukuku 

tanımama konusu taraflar arasındaki güvensizliği yeniden üretmektedir. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

207 

Yaşanan her yeni uyuşmazlık/kriz/çatışma ise tarafları çözüme 

yaklaştırmak bir yana ondan giderek daha fazla uzaklaşılmasına sebep 

olmaktadır. Bu anlamda, taraflar bir yandan kendi kimlikleri açısından 

güçlü bir “düşman” ve “öteki” imajı oluştururken diğer yandan barışçıl 

ilişkiler geliştirilmesinin önüne geçmektedir. Bununla birlikte taraflar 

arasında yaşanan her yeni uyuşmazlık/kriz/çatışma karşıt kimlikleri, algıları 

ve söylemleri güçlendirmektedir.  

Bu çalışmada dünyadaki tekrarlayan çatışmalara ilişkin bilgi 

verilecek olup; Türk dış politikasında tekrarlayan çatışmalar neler olduğu 

ile bu çatışmaların çözümlenemez ve tekrarlayan hale gelmesinin “nasıl 

mümkün olduğu” ve “neden çözüm sağlanamadığı” sorularına eleştirel 

konstrüktivist bir bakış açısıyla odaklanılacaktır. Bilindiği gibi eleştirel 

konstrüktivistler çok sayıda ve birbirinden farklı pratikler dışında 

devletlerin ontolojik bir statüsünün olmadığını savunmaktadır. Bu açıdan 

devlet, kendi kimliğini tekrar ve tekrar üreten bir sürecin eseridir. Devletin 

kimliğini üretmek, yeniden üretmek ve kontrol etmek onun istikrarı ve 

güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Eleştirel konstrüktivist 

uluslararası ilişkiler çalışmalarında devletin kendini üreten ve yeniden 

üreten uygulamalarını araştırmak için kimlik/farklılık kavramları esas 

alınmaktadır. Bu noktada teori, aynı zamanda pratiktir. Teori, baskın 

yapıları doğallaştırmadan sağduyu dönüşümünü sağlamak amacıyla 

kuralları ortaya çıkartarak alternatif dünyalarını görüntülemeyi 

kolaylaştırmaktadır.232 Bir özne olarak devlet onun adına kimin 

konuştuğunun, kimin yazdığının ve kimin hareket ettiğinin ifadesidir. Tam 

da bu nedenle söylem pratiklerinin bütünüdür.  Bu noktada eleştirel 

konstrüktivizmin söylem dışında bir gerçekliğin olmadığını “gerçekliğin 

yalnızca dille ifade edildiğini” ifade eden post-modern uluslararası ilişkiler 

teorileri kadar ileri gitmemektedir. Teori, insanların ancak onlara verilen 
anlamlar üzerinden hareket ettiğini ifade etmektedir. Uyuşmazlıklar/ 

çatışmalar/krizler birtakım sosyal pratiklerin ve temsil pratiklerinin 

sonucunda ortaya çıkan sosyal inşa süreçleridir. Bu noktada aynı güvenlik 

gibi, güvensizlik de inşa edilebilir. Hopf’un da belirttiği gibi, “tehdit, 

                                                           

232 Cho Young Chul, “Conventional and Constructivist Approaches to National 

Security: An Analytical Survey”, the Korean Journal of International 
Relations, (Vol: 49, No:3, 2009): 93.  
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mevcut olan gücü sizin nasıl algıladığınızla ilgilidir.”233  Eleştirel 

konstrüktivizm baskın yapıların ortaya çıkartılmasını sağlamaya çalışırken 

alternatif hayat tahayyüllerinin oluşturulmasını mümkün kılmaya 

çalışmaktadır.234  Tekrarlayan çatışmalar özelinde, dilden bağımsız bir 

gerçeklik de vardır ve bu konuda bilgi sahibi olmak mümkündür.  

Çatışma, Kriz ve Tekrarlayan Çatışma Kavramları  

En basit tanımıyla çatışma, “iki ya da daha fazla tarafın karşılıklı 

olarak düşmanca ilişkiler geliştirmesi ile rakiplerini zor durumda bırakmak 

ve zarar vermek amacıyla zorlayıcı eylemlerde bulunması ya da güç 
kullanması” olarak tanımlanır.235 Aslında çatışma, küresel sistem içerisinde 

yer alan bütün devletlerde, bütün zamanlarda, bütün güç seviyelerinde, 
bütün siyasi rejimlerde, bütün ekonomik gelişmişlik düzeylerinde ve bütün 

coğrafyalarda görülür.236 Kriz ise karar alıcının dış politika gündemini 

meşgul edebilecek herhangi bir konuda aniden veya belli bir zaman dilimi 

içerisinde gelişen, karar alıcının algısında ve/ya gerçekliğinde temel değer 

ve önceliklerinde bir değişiklik yapmaya zorlayan, karar alıcı bakımından 

risk, tehlike, tehdit olarak algılanan ve kuvvet kullanma olasılığını arttıran 

eylemlerdir.237 Çatışma süreci içerisinde fiziksel ya da sözlü şiddetten, 

diplomatik, siyasi ve ekonomik boykota, küçük olaylardan, krizlere, ciddi 

askeri çatışmalara ve topyekûn savaşa kadar pek çok olay yaşanması 

                                                           

233 Helin Sarı Ertem, Kimlik ve Güvenlik İlişkisine Konstrüktivist Bir Yaklaşım: 

“Kimliğin Güvenliği” ve “Güvenliğin Kimliği”, Güvenlik Stratejileri, (Yıl: 8, 
Sayı: 16, 2012): 185.  

234 Runa Das, “Critical Social Constructivism: "Culturing" Identity, (in)Security, 
and the State in International Relations Theory”, Indian Journal of Political 
Science, (Vol:70, No:4, 2009): 974.  

235 Ted Gurr, Why Men Rebel, (Princeton: Princeton University Press, 1970): 19. 

236 Michael Brecher, The World of Protracted Conflicts, (Maryland: Lexington 
Books, 2016): 3.  

237 Fuat Aksu, “Protracted Conflicts and Foreign Policy Crises in Turkish Foreign 
Policy”, New Concepts and New Conflicts in Global Security Issues, Eds. R. 
Kutay Karaca and Fatma Zeynep Özkurt, (İstanbul: İstanbul Gelişim University 

Press, 2017): 67. 

http://tdpkrizleri.org/images/pdfmakaleler/geli%C5%9Fim-fuataksu.pdf
http://tdpkrizleri.org/images/pdfmakaleler/geli%C5%9Fim-fuataksu.pdf
http://tdpkrizleri.org/images/pdfmakaleler/geli%C5%9Fim-fuataksu.pdf
http://tdpkrizleri.org/images/pdfmakaleler/geli%C5%9Fim-fuataksu.pdf
http://tdpkrizleri.org/images/pdfmakaleler/geli%C5%9Fim-fuataksu.pdf


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

209 

mümkündür.238 Savaşlar, krizler, çatışmalar, düşmanca ilişkiler 

çerçevesinde oluşturulabilir. Sorunların erken çözüme ulaştırılamaması 

düşmanca ilişkilerin kalıcı bir aşamaya gelmesine sebep olarak 

kurumsallaşmasını sağlar.239 

Edward Azar’ın ortaya attığı tekrarlayan sosyal çatışma kavramını 

Michael Brecher uluslararası ilişkilere taşımıştır. Bu açıdan sosyal 
çatışmaların tekrarlanmasına ilişkin temel literatürden beslenen 

uyuşmazlık, çatışma, kriz ve savaş literatüründe otonom aktörler arasındaki 

uzun soluklu ve tekrarlayan niteliğine sahip çatışmaların çözümüne ilişkin 

olarak araştırmalar yapılmaktadır. Örneğin ICB (The International Crisis 

Behavior Project) 440 uluslararası krizden 33 tanesini “protracted conflict” 

olarak isimlendirerek farklı zaman dilimlerinde tekrarladığını 

belirlemiştir.240 Daniel Bar-Tal ise süregiden bu çatışma ortamından 

bireylerin nasıl etkilendiğini anlamaya çalışırken bu tür çatışmaları, 

intractable/inatçı çatışmalar olarak isimlendirmiştir. Bar-Tal’a göre inatçı 

çatışmalar, toplumun bütün unsurlarını içerisine alan, merkezi ve sıfır 

toplamlı oyunlardır. Dolayısıyla bu tür bir çatışma içerisinde taraflardan 

birinin kazanması ya da kazandığının düşünülmesi dahi kabul edilemez 

olarak görülür. Bar-Tal, çatışmaların arka planını sosyal kimlik ve sembolik 

değere bağlarken; çatışmanın altında yatan nedenin ya da endişenin kaynağı 

toprağa, otonomiye, kendi kaderini tayin hakkına, kaynaklara, ekonomik 

eşitliğe, kültürel özgürlüğe, özgür dini pratiklere ve temel değerlere 

bağlamıştır.241 Ancak her kriz tekrarlayan çatışma olarak isimlendirilemez. 

Tekrarlayan çatışma egemen devlet arasında, en az on yıl süreli, üç ya da 

daha fazla krizin yaşandığı, savaş ya da daha hafif şiddet unsurlarını içeren 

ve/veya taraf olan ülkelerin müttefiklerini ya da patronlarının da dahil 

olduğu kimliğe içkin olaylardır.242 Bu açıdan çatışmanın yalnızca zaman 

bakımından uzun süreli olması değil; tarafların kimliğinin temel bir parçası 

olması önemlidir.  

                                                           

238 Brecher, International Political…, 6.  

239 Brecher, International Political …, 13. 

240 Brecher, International Political …, 13. 

241 Daniel Bar-Tal, “Socio Psychological Foundations of Intractable Conflicts”, 

American Behaivoral Scientist, (Vol.50, No.11, 2007): 1433.  

242 Brecher, The World of …, 4. 
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Yapılan araştırmalarda literatüre “protracted conflict” olarak geçen 

çatışmalar uzun soluklu ve derinlemesine alan araştırmalarının yapılmasını 

gerektirmiştir. Protracted kelimesi, Latince protrahere fiilinden gelmekte 
olup sürüncemeli, ileriye doğru sürüklenmiş, uzatılmış, uzun süren, 

müzmin243 gibi anlamlara gelmektedir. Edward Azar’ın “tekrarlayan 

toplumsal çatışma” olarak isimlendirdiği uzun zamana yayılan ve çözüm 

üzerinde bir uzlaşının olmadığı ve bir anlamda çatışan tarafların 

kimliklerine içkin olarak ifade ettiği çatışmalar sürekli tekrarlama eğilimi244 
gösterir. Ancak bu noktada esas olan, benzer alanlarda, benzer konularda ya 
da aynı sorun üzerindeki çatışmanın sürekli olarak kendisini yeniden 

üretmesi olduğu için onu tekrarlayan çatışma olarak isimlendirmek daha 
uygun olacaktır.  

Çatışma sosyal bilimler literatüründe psikolojiden sosyolojiye siyaset 

biliminden ve uluslararası ilişkilere kadar pek çok disiplinde farklı 

açılardan ele alınmaktadır.  Ancak bu makale çerçevesinde ele alınan 

devletlerarası çatışmalardır. Bu noktada çatışma fenomenini “düşman” 

kavramı üzerinden yaratılan kötü “öteki” olarak okuduğumuzda devlet-
sistem düzeyinde küresel sistemin resmi olarak bağımsız olan unsurları 

olan egemen devletlere odaklanılması gerekmektedir. Devletlerarası 

çatışmaları anlamak için kitlesel düzeyde toplumlar ve mikro düzeyde 

bireyler arası çatışmaların dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü çatışma, 

karşılıklı olarak birbirleriyle ilişki içerisinde olan devletler arasında algı ve 

tercihleri, davranışları etkileyen bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçteki 

çatışma halinin varlığı, ilişkilerin “görünür” kısmı hakkında bilgi verse de 

daha derinlerde değerler, çıkarlar, duygular, algılar, davranışlar, ihtiyaçlar, 

umutlar, korkular, bilgi, inanç, değer ve inanç farklılıkları, hedefler; 

ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve toplumsal faktörler, karşılanmayan 

ihtiyaçlar, adaletsizlikler ve eşitsizlikler, ayrımcılık ve baskılar, diyalog 

eksikliği, güç ve statü arayışları245 gibi pek çok unsur bulunmaktadır. Bu 

dinamiklerin her birinin öteki ile girilecek herhangi bir ilişkide çatışma 

                                                           

243 Protra-here için bkz. Sina Kabaağaç, Latince-Türkçe Sözlük, (İstanbul: Sosyal 

Yayınlar, 1995): 488.  

244 Edward E. Azar, The Management of Protracted Social Conflict: Theory & 
Cases, (Aldershot: Dartmouth Publishing, 1990): 12.   

245 Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç 

Analizi, (İstanbul: Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yayınları, 2017): 24. 
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doğurması beklenen bir durumdur. Ancak çatışmaların çözümlenemez, 

haliyle tekrarlayan hale gelmesine sebep olan ana etken, çatışmanın söz 

konusu aktörlerin kimlik ve niyetlerine ilişkin algılarının bir parçası haline 

gelmiş olmasıdır. Çatışma süreci içerisinde tarafların birbirlerine yönelik 

düşmanca algıları, söylemleri ve siyasa, birbirini besler şekilde inşa edilmiş 

ve her iki tarafın da kimliğinin mütemmim cüzü haline gelmiştir. Çatışma, 

kimliğe içkin hale gelmiş olduğu için taraflar, halklar, karar alıcılar ve 

devlet adamları tarafından içselleştirilmiştir. Bir öteki devlet ile 

tekrarlamakta olan çatışmanın bir tarafı olan devlet açısından çatışma; 

politika oluşturma sürecindeki kaygıları ve istekleri belirler konuma 

gelmektedir. Bu bağlamda derin tarihsel kökenleri olan düşmanlık algısı ve 

düşmanca söylemler siyasayı belirleyen ontolojik bir kategori 

oluşturmaktadır. 

  

 

Grafik 1: Tekrarlayan Çatışma İçerisindeki Krizler 

 Kaynak: Aksu, “Protracted Conflicts…”, 71’den alınmıştır. 

Michael Brecher’a göre, tekrarlayan çatışmaların derin tarihsel 

kökleri vardır. Tekrarlayan çatışma içerisinde gerçekleşen krizler, diğer 

krizlere nazaran daha şiddetli tetikleyicilere sahiptir. Bu nedenle, 

tekrarlayan çatışmalar içerisinde yaşanan krizlerde temel değerlere yönelik 

tehdit algısı daha güçlü hissedilir. Kriz yönetiminde şiddete başvurma 

ihtimali ise daha fazladır. Bu kriz aşamasında tarafların çözümden ziyade 

daha fazla dış politika zaferinin peşinde olduğu için yapılan müzakereler 

günü kurtarmanın dışında çözüme katkı sunmaz. Tekrarlayan çatışma 

içerisindeki krizler diğer krizlere nazaran yüksek tehdit içermektedir. Bu 
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tür krizlerin derin tarihsel köklerinin olması onların diğer krizlere nazaran 

daha şiddetli tetikleyicilere sahip olmasına neden olur. Çatışmanın/krizin 

tarafları gerginliği çok hızlı bir biçimde tırmanmasına neden olduğu için 

tekrarlayan çatışmalar içerisinde yaşanan krizlerde temel değerlere yönelik 

tehdit algısı daha güçlü hissedilir. Bu durum da kriz yönetiminde şiddete 

başvurma ihtimalinin çok daha artmasına neden olur. Bu kriz aşamasında 

tarafların çözümden ziyade dış politikada kazanılacak bir zaferin peşinde 

olduğu için yapılan müzakereler günü kurtarmanın dışında çözüme katkı 

sunmamaktadır. Çünkü tekrarlayan çatışma içerisindeki krizlerde kriz 
sadece o anın ve o tetikleyicinin bir parçası değil; bütün bir geçmişin 

hesaplaşmasıdır. Dolayısıyla tekrarlayan çatışmalarda en önemli zorluk, 

çatışmanın taraflarının birbirlerini tanımamasının, birbirleriyle 

konuşmayacak olmalarının, kendilerini müzakere edilmiş bir çözüme 

bağlamayacaklarının ve müzakere etmeyeceklerinin nedenlerini 

anlamaktır.246  Tekrarlayan çatışmalar özelinde şiddet üzerinde bir ateşkes 

döneminin yaşanması da mümkündür. 1923-1955 arasındaki Türk-Yunan 
ilişkileri örneği bunu yansıtmaktadır. Bu durum bir yandan tarihsel 

düşmanlıkların belirli bir zaman dilimi için geçerli olsa dahi ortadan 

kalkmış ancak taraflar arasındaki çatışma 1950’li yıllarda Kıbrıs özelinde 

tetiklenmiş ve süregiden bir hal almıştır. Türk-Ermeni çatışması da Gümrü 

(1920) ve Kars (1921) antlaşmaları çerçevesinde bir zemine oturtulmuş, 

Ermenistan’ın SSCB’ye katılmasıyla birlikte gündemden düşmüştür. 1945 

yılında Sovyetlerin Boğazlarda üs ve Doğu Anadolu’da toprak talepleriyle 

yeniden tartışmaya açılan Türkiye-Ermenistan ilişkileri 1991 yılında 

Ermenistan’ın bağımsızlık ilanı sonrasında tekrar gündeme gelmiştir.  

Bu durum tekrarlayan çatışmaların zaman içerisinde 

çözülemeyen/üzerinde çözüm sağlanamayan niteliğine vurgu yapmaktadır. 

Çatışma tarafların kimliğine içkin ve hatta kimliğin kurucu unsuru olduğu 

için çözüm sağlamak bir yana üzerinde müzakere etmek dahi güçtür. Ancak 

tekrarlayan çatışmalar açısından bir diğer önemli özellik, şiddet unsurunun 

her zaman zorunlu olmamasıdır. Örneğin Soğuk Savaş dönemi boyunca 

bütün dünyada etkilerini gösteren ABD-SSCB çatışması hiçbir zaman 

                                                           

246 Bu konuda bkz., Harold H. Saunders, “We Need a Larger Theory of 
Negotiation: The Importance of Pre-negotiating Phases”, Negotiation Journal, 
(Vol. 1, No 3, 1985): 249-262; Yahia H. Zoubir, “Protracted Conflict and 

Failure to Achive Prenegotiation in Western Sahara Conflict”, Humbolt 
Journal of Social Relations, (Vol:20, No:2, 1994): 2.  
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doğrudan şiddet kullanımı boyutuna ulaşmamasına rağmen çok büyük bir 

dönemi şekillendirmiştir.  

Tekrarlayan Çatışmaların Özellikleri 

Michael Brecher, tekrarlayan çatışmaları tespit ettikten sonra bu 

çatışmalarda öne çıkan konuları egemenlik sınırları, kimlik, güç rekabeti, 

ekonomik kaynaklara erişim, ideoloji, siyasi ve ekonomik sistem 

bağlamında sıralamaktadır.247 Brecher’ın yaptığı tasnife göre tekrarlayan 

çatışmalarda en fazla öne çıkan sorunların “egemenlik sınırları” ile 

“kimlik” konuları olduğu görülmektedir. Tekrarlayan çatışmalarda bu 

alanlardan biri ya da birkaçı aynı anda yer alabilmesi mümkündür. 

Devletlerin egemenlik sınırlarının, kaçınılmaz bir biçimde toprak ile ilişkili 

olduğu düşünüldüğünde ve egemenliğin sınırlarının ulusal kimliklerin başat 

simgesi olması nedeniyle tekrarlayan çatışmaların özellikle bu alanlarda 

ortaya çıkması kaçınılmazdır.248 

Toprak özelinde egemenlik sınırları her ne kadar donmuş çerçeveler 

biçiminde ifade edilmeye çalışılsa da sınırlara ve topraklara yüklenen 

anlam nedeniyle tekrarlayan çatışmaların bu noktalardan ileri gelmesi 
kaçınılmazdır. Teritoryal birimlerin sosyo-mekânsal sistemin bir parçası 

olarak ortaya çıktığı ve toplumsal eylem ve toplumsal bilinçte 

oluşturulduğu ve tanımlandığı süreç, “toprakların kurumsallaşması” olarak 

adlandırılabilir. Bu süreç, egemenlik oluşumunun farklı yönlerini içerir. 

Sınırlar bölgesel, fiziksel ya da sembolik alanlar olarak inşa edilirken 

aslında dinamik bir süreç işlemektedir. Ancak bu süreç sınırlanan mekânın 

algısal olarak durağan olduğu fikrini vurgulanırken egemenliğin oluşum 

süreci sabit gösterilmeye çalışılır. Zira egemenlik alanı sabit ya da sosyal 

semboller kullanılarak ülkeye ait kılındığı gibi, bireyler ve kurumlar coğrafi 

alanı kendine ait kılmak için anlatılar üretmektedir.249 

 
                                                           

247 Brecher, The World of…, 132. 

248 Haslings Donnan ve Thomas M. Wilson, Sınırlar: Kimlik, Ulus ve Devletin 

Uçları, Çev: Zeki Yaş, (Ankara: Ütopya Yayınları, 2003): 83.  

249 Anssi Paasi, “Territory”, A Companion to Political Geography, Edition: 1st, 
Eds: Agnew John, Mitchell Katharyne, Toal Gerard, (Oxford: Blackwell, 
2003): 114.  
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EGEMENLİK 

SINIRLARI KİMLİK EGEMENLİK SINIRLARI 
VE KİMLİK 

1. Ekvator-Peru 1. Arap-İsrail 1. Ekvator-Peru 

2. Honduras-Nikaragua 2. Kosta Rika-Nikaragua 2. Honduras-Nikaragua 

3. Litvanya-Polonya 3. Ekvator-Peru 3. Litvanya-Polonya 

4. Etiyopya-Somali 4. Etiyopya-Somali 4. Etiyopya-Somali 

5. Kosta Rika-Nikaragua 5. Finlandiya-Rusya 5. Kosta Rika-Nikaragua 

6. Hindistan-Pakistan 6. Türk-Yunan  6. Finlandiya-Rusya 

7. Finlandiya-Rusya 7. Batı Sahra  7. Arap-İsrail 

8. Almanya-Fransa 8. İran-Irak    

9. İtalya-Yugoslavya-
Arnavutluk 

9. Yugoslavya   

10. Polonya-Rusya 10. Chat-Libya   

11. Yugoslavya 11. Gürcistan-Rusya   

12. Irak-Kuveyt 12. Afganistan-Pakistan   

13. Gürcistan-Rusya 13. Arap-İsrail   

14. K. Vietnam-ABD 14. Türk-Yunan   

15. Angola 15. Angola   

16. Chat-Libya     

17. Afganistan-Pakistan     

18. Çin-Japonya     

19. Arap-İsrail     

20. Türk-Yunan     

21. Tayvan Boğazı     

Tablo 1. Egemenlik Sınırları ve Karşıt Kimlikler Bağlamında Tekrarlayan Çatışmalar 

Kaynak: Brecher, The World of…, 129-137’den faydalanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.  

 

Tablo 1’de egemenlik sınırları ve kimliğin öne çıktığı tekrarlayan 

çatışmalar listelenmiştir. Brecher’in belirttiği üzere tekrarlayan 

çatışmalarda pek çok farklı açıdan kimlik unsuru öne çıkmaktadır. Kimliğe 
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dayanan tekrarlayan çatışmaların etnik, ulusal, dini yahut ırksal temelleri 

olabilir.250  

Türk Dış Politikası Kriz İncelemeleri grubunun gerçekleştirdiği 

çalışmaya göre 1923-2016 yılları arasında Türkiye 36 dış politika krizinin 

tarafı olmuştur.251 Bu krizlerin 26’sı komşu ülkelerle/ya da mandater 

statülerinden dolayı fiili olarak sınır komşusu durumunda bulunan İngiltere 

ve Fransa ile yaşanmıştır.252 En çok krizin yaşandığı ülke ise 

Yunanistan’dır. Çatışmanın tarihsel kökeni açısından benzerliklerine 

rağmen doğrudan Ermenistan ile yaşanan kriz sayısı Yunanistan 

örneğinden daha azdır. 9 kriz doğrudan doğruya Yunanistan ile yaşanırken; 

bu sayıya Kıbrıs krizleri ve Suriye ile yaşanan Öcalan krizi eklendiğinde 

sayı 14’e çıkmaktadır. Bağımsız devlet olarak Ermenistan ile 1991 
Nahcivan Krizi dışında başka bir kriz yaşanmamıştır. Bunun dışında 1945 

Sovyet Talepleri krizi de bir bakıma Ermenistan ile ilişkilidir. Tam da bu 

nedenle, Türk dış politikasında pek çok kriz tekrarlayan çatışma içerisinde 

ortaya çıktığı için bu krizlerin ayrı ayrı değil bir bütün olarak ele alınması 

gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

250 Brecher, “The World of…”, 132.  

251 Ayrıntılar için bkz., www.tdpkrizleri.org 

252 Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç 

Analizi, (İstanbul: Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yayınları, 2017): 67. 
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Türkiye, merkeze alındığında ülkenin yaşadığı tekrarlayan 

çatışmaların merkezinde 1683 Viyana Kuşatması sonrasında Osmanlı 

Ülke Adı Kriz 
Sayısı 

Krizler Niyet 
(Çıkarlar) 

Kimlik Çatışmanın 

Durumu 

Yunanistan 

(GKRY) 
14 

1955 6-7 Eylül Krizi 

1964 Kıbrıs Krizi I 

1967 Kıbrıs Krizi II 

1974 Kıbrıs Krizi 

1974-1976 Ege Krizi I  

1974-1980 NOTAM-FIR 
Krizi 

1981 Limni Krizi 

1989-1990 Batı Trakya Krizi 

1994-1995 Ege Krizi III 

1997 S-300 Füzeleri Krizi 

1987 Ege Krizi II 

1996 Kardak Krizi 

1998 Suriye-Öcalan Krizi 

2003 Doğu Akdeniz MEB 

Karşıt Karşıt 
Tekrarlayan 
Çatışma 

Bulgaristan 2 
1935 Bulgaristan 

1989 Bulgaristan Göçü 
- - - 

Ermenistan 1 1991 Nahcivan Krizi Karşıt Karşıt 
Tekrarlayan 
Çatışma 

Rusya 1 1945 Sovyet Talepleri - - - 

Suriye 5 

1936 Hatay (Fransa) 

1957 Suriye 

1998 Suriye-Öcalan Krizi 

2011 Suriye Krizi 

2015 Süleyman Şah Türbesi 

Krizi 

Algısal 

Düzeyde 

Karşıtlık 

Parametreleri 

Algısal 

Düzeyde 

Karşıtlık 

Parametrel
eri 

Tekrarlama 
Potansiyeli? 

Irak 2 
1958 Irak Krizi 

1991 Iraklı Sığınmacılar Krizi 
- - - 

İran 1 1929 Küçük Ağrı - - - 

Tablo 2. Egemenlik Sınırları ve Kimlik Bağlamında Türk Dış Politikasında Tekrarlayan Çatışmalar Kaynak: 
Türk Dış Politikası Kriz İncelemeleri, www.tdpkrizleri.org 
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devletinin zamanla hakimiyet alanlarından geri çekilmesi ya da yine aynı 

dönemde yaşanan tarihsel hadiseler olduğu görülmektedir. İlber Ortaylı’nın 

da belirttiği üzere ulusçuluğun özü Balkanlar’da Osmanlı hakimiyetinin 

başlangıcından itibaren mevcuttur. Aslında II. Viyana Kuşatması 

sonrasında ortaya çıkan şey, Osmanlı gücünün yenilebilir ve dağılabilir ya 

da geri çekilebilir olduğunun ortaya çıkmasıdır.253 Balkanlar özelinde Türk-
Yunan çatışması bu bağlamda ele alınmalıdır. Osmanlı Devleti’nin 

çekildiği coğrafyada “öteki kimliği” Türkler olarak şekillenmiştir. Bu 

durum milliyetçilik ve ulusçuluk akımlarıyla oluşmuştur.254 Aynı zamanda 

18. yüzyıl itibariyle belirginleşen Türk-Rus çatışması, 19. yüzyılın sonuna 

kadar büyük arazi kayıplarına yol açmıştır. Küçük Kaynarca 

Antlaşması’ndan (1774) sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun Slavların 

yaşadığı bölgelerde ve Ortodoks kilisesine mensup halk arasında Rus 

nüfuzu yerleşmiştir.255 Ulusçuluk akımlarının Balkanlar’da etkili olduğu 

kadar, Doğu halklarında etkili olduğunu belirtmek mümkündür. Rusya’nın 

Ermenilere olan desteği de bu kapsamda ele alınmalıdır. Ancak 

Osmanlı’dan bağımsızlık kazanan her devlet ile Türkiye arasında 

tekrarlayan çatışma meydana gelmemiştir.256 Dolayısıyla tekrarlayan 

çatışmaların Türkiye ve hasım ülke arasında hem kimliğe hem de niyete 

ilişkin bir çatışmanın varlığı durumunda ortaya çıktığını, bir ölçüde mekân-
iktidar ilişkisini içerisinde barındırdığını belirtmek mümkündür. Bu açıdan 

bakıldığında Türkiye ve Yunanistan örneğinde hem kimlikler karşılıklı inşa 

edilmiş hem de Yunanistan daima Doğu’ya [Anadolu’ya] doğru 

genişlemiştir. Türk[iye]-Ermeni[stan] ilişkilerinde de kimliklerin karşıtlığı 

                                                           

253 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, (İstanbul: Timaş Yayınları, 

2016): 69.  

254 Uluslar ulusçuluğu değil; ulusçuluk ulusları yaratmıştır. Ernest Gellner, 

Milliyetçiliğe Bakmak, Çeviren S. Çoşar, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1998): 

26.  

255 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya: XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş 

Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

2011): VII. 

256 Kabaca bir tasnif yapılacak olursa Osmanlı Devleti’nin çekildiği coğrafya 

olarak ifade edilebilecek alan bugün Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika’nın büyük bir bölümüdür.  
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söz konusudur. Aynı zamanda Ermenistan’ın Türkiye’nin ahdi hukuka 

bağlanmış egemenlik sınırlarına ilişkin iddiaları vardır. 

Türkiye’nin egemenlik sınırları çevresinde tekrarlayan çatışmalar bir 

ölçüde, Lacoste’un Büyük Oyunu Anlamak257 isimli kitabında da belirttiği 

gibi, jeopolitiğin temel terimlerinden olan mekân-iktidar ilişkisi 

bağlamında da analiz etmek gerekmektedir. Her meşru iktidarın toprağa 

[mekâna] bağlı olarak şekillendiği/somutlaştığı göz önünde 

bulundurulduğunda bu noktadaki bir çatışmanın diğerlerinden daha uzun 

soluklu olacağı aşikardır. Türk-Yunan ve Türk-Ermeni ilişkilerinde 

yaşanan tekrarlayan çatışmalar, bütün taraflar açısından “büyük grup 

kimliğini”258 harekete geçirmektedir. Dolayısıyla yaşanan tekrarlayan 

çatışmalar özelinde de sürekli yeniden dost/düşman ayrımı üretildiğini ve 

bu ayrımın tarihsel süreç içerisinde korunarak sürdürüldüğünü belirtmek 

gereklidir.  

Tekrarlayan Çatışma Bağlamında Türk[iye]-Yunan[istan] İlişkileri  

Michael Brecher, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan 

tekrarlayan çatışmanın başlangıcını İstanbul’un fethine kadar götürse de259 
aslında esas olan 19. yüzyılın başında Yunanistan’ın bağımsızlığını 1821 

Mora İsyanı ile başlayan süreç sonrasında 1829 Edirne Antlaşması ile 

Osmanlı’ya karşı kazanmasıdır. Bu süreçten sonra iki ülke arasında pek çok 

savaş yaşanmış hem Türk hem de Yunan kimlikleri birbirine karşıt olarak 

şekillenmiştir. İki ülkenin tarihi boyunca ortaya çıkan askeri ya da siyasi 
temele dayandığı düşünülen pek çok sorun tarihsel temellere ve bu 

temellerin arkasında “öteki” kurgusuna dayanıp bu kurgudan sürekli 

                                                           

257 Yves Lacoste, Büyük Oyunu Anlamak: Jeopolitik Bugünün Uzun Tarihi, 
(İstanbul: NTV Yayınları, 2007):10  

258 Vamık Volkan’ın belirttiği üzere “büyük grup kimliği, birçoğu yaşamları 

boyunca asla yan yana gelemeyecek olan bireyleri aynı etnik, dini, ulusal ya da 

ideolojik gruba ait olmaya dayalı yoğun bir aynılık duygusu ile birbirlerine 

bağlı olmasını” ifade etmektedir. Vamık Volkan, Körü Körüne İnanç: Kriz 

ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri, (İstanbul: Okuyan Us 

Yayın, 2005): 14.  

259 Brecher, The World of…, 125. 

http://www.idefix.com/Yazar/yves-lacoste/s=275470
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biçimde beslenmiştir.260 Osmanlı İmparatorluğu’ndan doğan ulus devletler, 

bağımsızlıklarını gerileyen Osmanlı Devleti’ne karşı, kendi etnik 

gruplarından, hala imparatorluğun elindeki ve diğer ülkelerin elinde kalmış 

olan bireylerin kurtarılması için; kültürel ve homojen bir halk yaratmak için 

savaşmışlardır.261 Bu durum Yunanistan özelinde oldukça belirgindir. 19. 

yy’da ortaya çıkan bu süreç 1919-22 arasında Yunanlıların “Küçük Asya 

Felaketi”; Türklerin de “Ulusal Kurtuluş Savaşı” dediği işgal girişimi ile 

devam etmiştir. Ancak Savaş Sonrasında Osmanlı Devleti yerini Türkiye 

Cumhuriyeti’ne bırakmıştır. 1923 Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye-
Yunanistan sınırı tanınmış, iki ülke arasındaki konular ahdi hukuk 

yaratılarak bir statüye bağlanmıştır.262   

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan savaşa rağmen 1928 

yılından itibaren Atatürk-Venizelos döneminde iki ülke arasında barışçıl 

ilişkiler geliştirilmiştir. Bunun nedeni, Venizelos’un Megali İdea’nın asla 

gerçekleşmeyecek bir hayal olduğunu ifade etmesi ile Türkiye’ye yönelik 

irredantist politikalarından vazgeçtiğini ilan etmesidir.263 Temelde iki ülke 

arasında ilişkilerin çatışmadan barış ve uzlaşıya dönüşmesini kolaylaştıran 

gelişme iki ülke arasındaki egemenlik sınırlarına ilişkin uyuşmazlığın bu 

dönem için çözülmüş olmasıdır. Ancak ilerleyen dönemlerde jeopolitik 

sınırların aleyhte genişletilmesinin yarattığı travmalar yeniden gün yüzüne 

çıkmıştır. Jeopolitik açıdan bakıldığında Yunanistan kuruluşundan itibaren 

Osmanlı coğrafyasında Doğu’ya doğru topraklarını sürekli genişletmiştir.264   

                                                           

260 Hercules Milas, “National Perception of the ‘Other’ and the Persistence of 

Some Images”, Turkish-Greek Relations:The Security Dilemma in the 
Aegean, Mustafa Aydın ve K. Ifandis, (London: Routledge, 2004):54. 

261 Vamik D. Volkan ve Norman Itzkowitz, Türkler ve Yunanlılar: Çatışan 

Komşular, (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2002): 221. 

262 Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan ve İtalya’ya bırakılan adalar 

silahlandırılmama ve üzerlerinde tahkimat yapılmama koşuluyla devredilmiştir. 

Ayrıntılar için İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, Cilt I, 
(Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1983): 67-245. 

263 Melek Fırat, “Yunanistan’la ilişkiler”, Türk Dış Politikası: Kurtuluş 

Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt 1 1919-1980, Ed. 
Baskın Oran, 13. Baskı, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2008): 344.  

264 Faruk Sönmezoğlu and Gülden Ayman, “The Roots of Conflict and the 

Dynamics of Change in Turkish-Greek Relations”, Greece and Turkey in the 
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Bunun ilk örneği Oniki Adalar’ın İtalya egemenliğinden çıkartılarak 

Yunanistan’a verilmesi olmuştur. 1947 yılında Kıbrıs’ın Yunanistan’a 

bağlanması (enosis) dileklerini içeren parlamento kararlarının ardından 

Yunanistan Kralı II. Paul’un Ada’nın Yunanistan’a bırakılması durumunda 

Kıbrıs’taki İngiliz askeri üstlerine bir şey olamayacağını açıklaması, 1946 
yılından itibaren Kıbrıs Kilisesi’nin konuya ağırlığını koyma çabası 

tekrarlayan çatışmanın yeniden gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. 1950’li 

yıllardan itibaren ise “çatışma” Kıbrıs özelinde tetiklenmiştir. Her ne kadar 

Kıbrıs Cumhuriyeti 1959 Londra ve Zürih Antlaşmaları çerçevesinde 

Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin garantörlüğünde ve 1960 Lefkoşa 

Antlaşmaları çerçevesinde iki toplumlu yapıda kurulmuş olsa da Ada’daki 

toplumlararası çatışma Türkiye ve Yunanistan arasındaki tekrarlayan 

çatışmayı yeniden üretme noktasında katalizör görevi görmüştür.265 1963 
yılından sonra başlayan toplumlararası çatışma sonrasında adanın Türk 

halkına karşı artan saldırılar, EOKA ve EOK-B gibi örgütler ve yaşanan 

çatışma sonrası Türkiye 1974 yılında Ada’ya asker göndermiş ve bu 

çatışma Türk-Yunan ilişkilerinde 1974 sonrası yaşanan tek sınırlı savaş 

örneği olmuştur. Sonraki süreçte ise çatışma alanları/sektörleri bu tarihten 

sonra Ege’ye de sıçramıştır. Ancak günümüzde Türkiye ve Yunanistan’ın 

Ege Denizi özelinde uyuşmazlık/çatışma yaşamasının bir başka nedeni de 

iki ülke arasındaki deniz sınırları üzerinde bir uzlaşının olmamasıdır.  

                                                                                                                                      
21st Century: Conflict or Cooperation, Eds. Christos Kollias and Gülay 

Günlük Şenesen, (New York: Nova Science Publishers, 2003): 38.  

265 Faruk Sönmezoğlu, Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Büyük Güçler: Kıbrıs, 

Ege ve Diğer Sorunlar, (İstanbul: Der Yayınları, 2000): 3-40.  



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

221 

 

 

Lozan Barış Antlaşması ile ülkesel sınırlar saptanırken Ege 

Denizi’ndeki adalardan büyük bir kısmı antlaşmada isimlerine yer verilerek 

Yunanistan’a ve İtalya’ya devredilmiş; üç deniz mili içerisinde yer alan 

adalar ise antlaşmada aksi belirtilmediği takdirde Türkiye’nin 

egemenliğinde bırakılmıştır. Yunanistan ve İtalya’nın egemenliğine 

bırakılmış olan adalar için ise Türkiye’nin güvenlik kaygıları dikkate 

alınarak silahlandırılmama ve üzerinde askeri tahkim yapmama gibi şartlar 

konulmuştur. Ancak Lozan Barış Antlaşması’nın 6. Maddesi’nde iki ülke 

deniz sınırları zımni olarak 3 mil olarak belirlenmiş olmasına rağmen; 

Yunanistan 1936 yılında karasularını 6 deniz miline genişletmiştir.266 
Türkiye buna 1964 yılında kendi deniz sınırını 6 mile genişleterek karşılık 

vermiştir.267 1976 yılına gelindiğinde Yunanistan’ın bu kez karasularının 12 

mile çıkartacağını ilan etmesi karşısında Türkiye 6 milin ötesine 

                                                           

266 Faruk Sönmezoğlu’nun belirttiği üzere Yunanistan’ın karasularını 6 deniz 

miline çıkartmasına o yıllardaki siyasal atmosfer ile konunun öneminin 

anlaşılamaması nedeniyle karşı bir girişimde bulunulmamıştır. Sönmezoğlu, 

Türkiye-Yunanistan İlişkileri …, 181.  

267 Zira bilindiği üzere 1963 yılında Kıbrıs’ta Türk ve Rum tarafı arasında 

çatışmalar başlamış ve 1964’te bölgeye BM Barış Gücü askerleri 

yerleştirilmiştir. Suavi Aydın ve Yüksel Taşkın, 1960’dan Günümüze 

Türkiye Tarihi, 5. Baskı, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2017): 125.  
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geçilmesini “casus belli” olarak değerlendireceğini ifade etmiştir.268 
Aslında Ege Denizi’nde Yunanistan ile Türkiye’nin bütün çatışma da 

karasuları sorununun üzerinde gerçekleşmiştir. Karasuları üzerinde yaşanan 

anlaşmazlık iki ülkenin deniz sınırını, hava sahasını ve münhasır ekonomik 

bölgelerinin belirsizliğine yol açmıştır. Üstelik Lozan Barış Antlaşması’nda 

isimleri sayılarak devredilen adaların dışında kalanlar ada, adacık ve 

kayalıklar 1996 Kardak Krizi ile gündeme gelen (EGEAYDAAK) 

uyuşmazlığını doğurmuştur.  

Türkiye ile Yunanistan arasında varlığını sürdüren çok sayıda 

çatışma ve kriz (Batı Trakya Türk Azınlığı ve İstanbul Rum Ortodoks 

Azınlığının statülerine ilişkin çatışma, Kıbrıs’ın statüsüne ilişkin çatışma, 

Ege Denizi’ndeki egemenlik hak ve yetkilerini ilgilendiren çatışmalar) 

tarafları tatmin eden kalıcı bir çözüme ulaştırılamamıştır. Her iki ülkede de 

Lozan Antlaşması çerçevesinde azınlıklara sağlanmış hakların ihlal 

edilmesi ve azınlıkların zaman zaman ayrımcılığa tabi tutulması çeşitli 

krizler doğurmaktadır.269 Batı Trakya Türklerinin statüsü ve İstanbul’da 

Kıbrıs sorununa bağlı olarak ortaya çıkan 6-7 Eylül olayları bunun 

göstergesidir. Hem Yunanistan’da hem de Türkiye’de azınlıklara yönelik 

kısıtlayıcı uygulamalar fiili-hukuki-siyasi bir uyuşmazlık ortaya 

çıkartmıştır. Genellikle statü konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar 

sırasında tarafların kendi uygulamalarında ısrar etmeleri, çatışmacı bir 

siyasayı doğurmuştur. Taraflar diğerinin azınlıklara ilişkin uygulamalarını 

iç ve dış politika gündeminde dillendirdiğinde taraflar arasındaki çatışma 

kendini yeniden üretmektedir. Kıbrıs ve Ege Denizi konusundaki sorunlar 

aslında birbirlerinden çok farklı siyasi ve hukuki bağlamlarda ortaya 

çıkmasına rağmen aralarında belirgin bir psikolojik bağlantı bulunmaktadır. 

Tekrarlayan çatışmanın doğasına uygun olarak bir tarafın müzakere 

sürecinde ödün vermesi, diğer çatışmalı alanlarda da pozisyonlarının 

zayıflayacağı düşüncesi her iki ülkede de hakimdir. Mustafa Aydın’ın da 

belirttiği gibi problemlerden birinde ödün verilmesi halinde diğerlerinde de 
                                                           

268 Fuat Aksu, “Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-
Yunanistan İlişkileri”, 

http://www.tdpkrizleri.org/images/pdfmakaleler/uyu%C5%9Fmazl%C4%B1k-
kriz-alg%C4%B1.pdf,7,[11. 10.2017]. 

269 Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde ahdi hukuk boyutu hakkında bkz.; Fuat 
Aksu, “Türk-Yunan Dış Politika Krizlerinde Ahdi Hukuk İhlali”, Uluslararası 

Ege Adaları Sempozyumu, İzmir (19-20 Ekim 2017).  

http://www.tdpkrizleri.org/images/pdfmakaleler/uyu%C5%9Fmazl%C4%B1k-kriz-alg%C4%B1.pdf,7,%5b11
http://www.tdpkrizleri.org/images/pdfmakaleler/uyu%C5%9Fmazl%C4%B1k-kriz-alg%C4%B1.pdf,7,%5b11
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pozisyonlarının zayıflamasından çekinen taraflar adeta hiçbir konuda ödün 

vermemeye çalışmaktadır.270 Özellikle ülkelerin egemenlik haklarını ve 

sınırlarını ilgilendiren karasuları, kıta sahanlığı, hava sahası, egemenliği 

antlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar gibi konular her iki 

ülke karar alıcıları tarafından temel değerler, öncelikler arasında en üst 

düzeyde önemsenmektedir. Bu alandaki herhangi bir statü değişikliği diğer 

tarafın mutlak kaybı anlamına geleceği için fiili durum yaratma/oldu-bitti 
girişimleri gerilimi çok hızlı biçimde askeri düzeye taşınabilmektedir.  

Tekrarlayan Çatışmalar Bakımından Türk[iye]-Ermeni[stan] İlişkileri 

1878-79 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan Ayastefanos 

(Yeşilköy) Antlaşması ile Rusya bir yandan Balkanlarda hâkim konuma 

gelmiştir. Osmanlı Devleti ise hem toprak kaybına uğramış hem de ağır 

yükümlülükler altına girmiştir. Ayastefanos Antlaşması’nın bir diğer 

önemli yanı ise Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Osmanlı topraklarında 

yenilikler yapılmasını gündeme getirmesidir. Osmanlı Devleti her ne kadar 

İngiltere’ye Kıbrıs’ı devretmek karşılığında Berlin Kongresi’ni toplamayı 

başarmışsa da Berlin Antlaşması da Doğu Anadolu’da Ermenilerin azınlık 

halinde yaşadıkları yerlerde ıstılahat* yapılmasını kabul etmek zorunda 

kalmıştır. Rusya’nın Ermeni ıslahatının kabul edilmesinde oynadığı rol 

Ermeniler ve Ruslar arasında yakın ilişkiler kurulmasına yol açmıştır.  

Ermeni-Rus ilişkilerinin derinliği, İtilâf ve İttifak devletlerinin 

şekillenmesiyle büyük bir savaşın çıkacağı ihtimalinin artması ve Osmanlı 

Devleti’nin seferberlik ilan etmesinin Doğu Anadolu bölgesinde çok daha 

büyük problemlere yol açabileceği düşüncesi Osmanlı’nın egemenlik 

sınırlarına doğrudan tehdit olarak algılanmıştır.  Osmanlı Devleti’nde pek 

çok bölgede 1894-96 yılları arasında Ermeni isyanları271 patlak vermiştir.272 

                                                           

270 Mustafa Aydın, “Türk-Yunan İlişkilerinde Şüpheci İyimserlik”, Türkiye-
Yunanistan: Eski Sorunlar Yeni Arayışlar, Der. Birgül Demirtaş Coşkun, 

(Ankara: ASAM Yayınları, 2002): 221.  

* Istılahat, devletin yönetim ve hukuki yapısının yeniden düzenlenmesi -yenilik 
yapılması- anlamına gelmektedir.  

271 Mustafa Sarı’nın belirttiği üzere “Ermeni terörü” üç ana döneme ayrılmaktadır. 

Bu noktada 1882-1890 arası dönem isyanları terörün ilk dönemini, 1914-1922 
arasındaki dönem -yani dünya savaşı öncesi ve sonrası- isyan ve suikastlar 
dönemi ve son olarak 1973-1986 arasında özellikle ASALA terörünün hâkim 
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Beş devleti temsilen Rusya ile Osmanlı devleti arasında 9 Şubat 1914’te 

Yeniköy Antlaşması ile Doğu Anadolu’da adeta bir Ermeni özerk bölgesi 

ilan edilmiş ve müfettişlik bölgesi olarak ilan edilen yerler üzerinden 

bağımsız bir Ermenistan’a giden yol açılmıştır.273 Fiili olarak Yeniköy 

Antlaşması uygulamaya geçmemiş olmasına rağmen Osmanlı’nın toprak 

bütünlüğünün parçalanmasını teşvik etmesi nedeniyle büyük bir tehdit 

olarak algılanmıştır. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte müfettişler 

göreve başlayamamış ve Osmanlı Devleti 31 Aralık 1914’te ıstılahat 

programını askıya aldığını duyurmuştur.274 I. Dünya Savaşı döneminde 

cephe gerisinde Ermenilerin Ruslarla birlikte hareket ettiği iddiaları üzerine 

9 Mayıs 1915’ten itibaren Ermenilerin savaş bölgesinin dışına çıkartılması, 

30 Mayıs 1915’te Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.275 Resmi 
adıyla “Sevk ve İskan Kanunu” olarak bilinen bu kanun çerçevesinde 

Ermeniler savaş bölgesinden uzağa gönderilmiştir.  Bu sevk esnasında 

yaşanan olaylar günümüze kadar bir “soykırım” yaşanıp yaşanmadığı 

tartışmasını beraberinde getirmiştir.   

Tehcir, aynı zamanda Ermeni kimliğinin kurucu öğesini 

oluşturmuştur. Ermeniler, kendi kimliklerini özellikle bu olay üzerinden var 

etmiştir. Anavatanlarından trajik biçimde ayrılmak zorunda kalmaları onları 

“mağdur bir diaspora” haline getirmiştir. Her ne kadar 1920 yılında 

imzalanan Gümrü Antlaşması ile Ermenistan ile Türkiye arasında toprak 

taleplerine -Doğu Anadolu’da büyük Ermenistan kurulması projesine- son 
verilmiş olsa da 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 

Ermenistan’ın bağımsızlığını kazanması sonrasında derin tarihsel kökleri 

olan ve Ermeni kimliğine içkin ve aynı zamanda Türk kimliğinin276 de 

                                                                                                                                      
olduğu zaman dilimi. Mustafa Sarı, Sevk ve İskân Kanununun 100. Yılında 

Türk-Ermeni İlişkileri, (İstanbul: Kültür A.Ş. Yayınları,2014): 285.  

272 Ahmet Ergün ve Murat Yüzbaşıoğlu, Arşiv Belgelerine Göre Tehcire Giden 

Yol, (İstanbul: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016): 18. 

273 Kemal Çiçek, Ermeni Sorununda Tehcir ve Ötesi, (Ankara: Astana Yayınları, 

2016): 131.  

274 Ergün ve Yüzbaşıoğlu, Arşiv Belgelerine Göre..., 19. 

275 Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü: 1915-1917, (Ankara: Türk Tarih 

Kurumu, 2005): 37-76. 

276 Bu bağlamda Türklüğün de “farklı dönemlerde farklı öteki karşı inşa edildiğini 

belirtmek gerekmektedir. 1925 Öncesinde birincil “öteki” Ermeniler ve 
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kurucu ötekisi olan tekrarlayan çatışmayı doğurmuştur.*   Ayrıca 1945 

Sovyet Talepleri krizi, SSCB’nin Türkiye’den Çarlık Rusya’sının 

kaybettiği Kars ve Ardahan’ı istemesi277 Türk dış politikasında yaşanan en 

büyük krizlerden birine sebep olmuştur. Bu noktadaki toprak talepleri 

Kars’ın Ermenistan’a, Ardahan’ın Gürcistan’a verilmesi öngörülürken hem 

egemenlik sınırları özelinde hem de kimlik özelindeki travma 

tetiklenmiştir.278 13 Ekim 1921 Kars antlaşması ile Türk Hükümeti 

Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’a Türkiye’nin Moskova antlaşması 

ile saptanan doğu sınırını kabul ettirmiş ve onaylatmıştır. Ayrıca Nahcivan 
bölgesine de özerklik verilmiştir.279  

Ancak Türkiye açısından çok daha önemli olan 23 Ağustos 1990 

tarihinde yayınlanan Bağımsızlık Bildirgesi’nde “Ermenistan Cumhuriyeti, 

Osmanlı Türkiye’si ve Batı Ermenistan'daki 1915 soykırımının uluslararası 

olarak tanınmasının başarılması görevini desteklemeye devam 

etmektedir”280 şeklindeki ifadenin varlığıdır. Türkiye diplomatik ilişki 

kurmak amacıyla 1992 yılında Ermenistan’ın Türkiye’ye yönelik toprak 

                                                                                                                                      
Rumlar”dır. Ayrıntılar için bkz. Ömer Turan ve Güven Gürkan Öztan, Devlet 
Aklı ve 1915: Türkiye’de Ermeni Meselesi Anlatısının İnşası, (İstanbul: 

İletişim Yayıncılık, 2018): 34.  

* Bu durumun silahlı karşıtlığın somut olarak yaşanmış olduğu coğrafyalarda 

farklılık gösterdiği söylenebilir; örneğin Batı’da savaşın ötekisi Yunan[istan] ve 

İngilizler iken Güneydoğu’da Fransız ve Ermeniler, Doğu’da ise Ermeniler ve 

Ruslar olarak somutlaşmıştır. Doğu’da Ruslarla erken barışın kurulması Rus ve 

Ermeni karşıtlığının bastırılmasına zemin hazırlasa da Batı’da “Yunan” 

ötekisine ilişkin durum bir süre daha devam etmiştir. 

277 Kars ve Ardahan 1918 Brest-Litovsk Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti’ne 

bırakılmasına rağmen ancak 1921 yılında Türkiye’ye iade edilmiştir. Erel 
Tellal, “SSCB ile İlişkiler”, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından 

Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt 1 1919-1980, Ed. Baskın Oran, 13. 

Baskı, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2008): 502.  

278 Ömer Engin Lütem, “Ermeni Sorunu’nun Gelişmesi ve Bugünü”, Psiko-Politik 
Bir Yaklaşım ile Türk-Ermeni İlişkileri, Der. Bahar Sanem Çevik-Ersaydı ve 

Abdülkadir Çevik, (Uşak: Aky Akademi Yayıncılık, 2011): 27.  

279 Hüner Tuncer, Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi1920-2002, Cilt 2, 
(İstanbul: Kaynak Yayınları, 2017): 52.  

280 “Ermeni Anayasasında Türkiye Karşıtı Maddeler”, Hürriyet, 5 Aralık 2000.  
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taleplerinden tamamen vazgeçtiği maddesini de içeren ikili bir protokolü 

imzalaması beklenmiş ancak protokol hayata geçirilmemiştir.281 
Dolayısıyla Ermenistan’ın 1921 tarihli Kars ve Gümrü Antlaşmaları ile 

oluşturulan sınırları tanıdığını açıkça beyan etmekten kaçındığını belirtmek 

mümkündür. Bu noktada Ermeni kimliği özelinde 1915 olaylarının 

diaspora kimliğinin canlı tutulması ve muhafaza edilmesinde belirleyici 

etken olduğunu ifade etmek gereklidir.282 Türkiye-Ermenistan arasında 

devletler arası ilişki kurulmasına da en çok Ermeni diasporası karşı 

çıkmıştır.  Ermeniler, Türkiye’de toprak egemenliğinin en önemli “kurucu 

öteki”283sini oluştururken Ermenilerin mevcut topraklardan hak talep 

ettiğini Batılı ülkelerin de bu talebi desteklediğini düşüncesi iki ülke 

arasındaki çatışma haline süreklilik kazanmıştır.  

Türkiye ile Ermenistan arasında Cumhuriyet döneminde yaşanan tek 

dış politika krizi olan Nahcivan Krizi ise iki ülke arasındaki ilişkilerin 

kendi dinamikleri nedeniyle değil; Ermenistan’ın Nahcivan’ın 

antlaşmalardan kaynaklanan ahdi hukukunu ihlal etmesinden doğmuştur.284 

                                                           

281Aybars Görgülü, “Türkiye-Ermenistan İlişkileri Bir Kısır Döngü”, 
http://tesev.org.tr/wp-
content/uploads/2015/11/Turkiye_Ermenistan_Iliskileri_Bir_Kisir_Dongu.pdf, 
7, [18.03.2018]. 

282  Ebru Çoban Öztürk, “Diaspora, Kimlik ve Uluslararası ilişkiler, Yüzüncü 

Yılında Ermeni Meselesi: İddialar, Yalanlar, Gerçekler, ed. Hakan Boz, 
(İstanbul: Aygan Yayıncılık, 2015): 556.  

283 Taha Baran, “Türkiye’de Güvenlik Söyleminin Kuruluşu: TBMM Tutanakları 

Üzerinden Bir İnceleme”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, (İstanbul: Yıldız 

Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018): 315.    

284 Nahcivan’ın ahdi hukukunu ilgilendiren temel metinler aşağıdaki gibidir: 

2 Aralık 1920 tarihli Türkiye-Ermenistan Barış Antlaşması (Gümrü Antlaşması) 

16 Mart 1921 Türkiye-Sovyet Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması (Moskova 

Antlaşması) 

13 Ekim 1921 Türkiye ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Dostluk 

Antlaşması (Kars Antlaşması). Antlaşma metinleri için bkz.; Soysal, 

Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, 17, 27, 39. Ayrıca bkz.; Fuat Aksu ve 
Yunus Çolak, “Türkiye’nin Dış Politika Krizlerinde Ahdi Hukuk: Kıbrıs ve 

Nahçıvan Krizleri”, Bilig (Yayın Sürecinde). 

http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Turkiye_Ermenistan_Iliskileri_Bir_Kisir_Dongu.pdf
http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Turkiye_Ermenistan_Iliskileri_Bir_Kisir_Dongu.pdf
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16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’nın SSCB ve Türkiye’ye 

bir tür statü yaratan/dolaylı garantörlük yetkisi vermesinden ileri 

gelmektedir. Ahdi hukuktan doğan yetki-sorumluluk ile Azerbaycan’ın 

koruyuculuğunda özerk bir bölge olan Nahcivan’ın Ermeni milis güçler 

tarafından işgal edilmesi ve Türkiye sınırlarına yakın topçu ateşinde 

bulunması gibi gelişmeler Türkiye ile Ermenistan arasında bir dış politika 

krizi yaşanmasına neden olmuştur.285  1988 yılından itibaren Karabağ’da  

yaşanan Azeri-Ermeni çatışması ve işgal süreci Türkiye tarafından 

öncelikle SSCB’nin iç işi olarak görülse de Moskova Antlaşması 

koruyuculuk hakkının üçüncü bir devlete hiçbir zaman bırakılmaması 

şartını koştuğundan Nahcivan topraklarının Ermenistan gibi üçüncü bir 

ülkeye bırakılması gibi bir olasılık karşısında Türkiye’ye söz hakkı 

vermektedir.286 Nahcivan Krizi, 1992-93 yılları arasında en yoğun 

dönemini yaşamış ve iki ülkenin sınırlarına asker konuşlandırması ile 

kuvvet kullanma tehdidinden yararlanarak zorlayıcı diplomasi 

uygulanmıştır. Türkiye’nin antlaşmalardan ve ahdi hukuktan kaynaklanan 

yükümlülüklerini ileri sürmesiyle ve verdiği tepki nedeniyle Ermenistan, 

Nahcivan topraklarından çekilmek zorunda kalmış ve kriz çözülmüştür.  

Türkiye açısından bir diğer sorun ise 1970’lerde ortaya çıkan 

ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia) 
saldırılarıdır. ASALA, 1976-1986 yılları arasında 158 eylem 

gerçekleştirmiş ve daha çok Türkiye’nin yurtdışında görevli olan 

diplomatlarına karşı gerçekleştirdiği suikastlarla adını duyurmuştur. 

ASALA’nın amacı, 1915 Olaylarının ve “soykırım” olduğunu ve “Türk 

devleti” tarafından sistematik biçimde gerçekleştirildiğini itiraf ettirmenin 

yanı sıra, Türkiye’yi tazminata zorlamak ve Türkiye’nin işgal ettiğini iddia 

ettikleri Doğu Anadolu topraklarının Ermenilere iade edilmesi ve bu 

topraklar üzerinde müstakil bir Ermeni devleti kurmak ya da bu toprakları 

Sovyet Ermenistan’ına bağlı bir sosyalist cumhuriyet haline getirmekti. 

Dolayısıyla örgütün iddiasıyla Türkiye, Ermeni topraklarının 9/10’unu işgal 

                                                           

285  Laçin İdil Öztığ, “Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Nahcivan Sorunu”, Çağdaş 

Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, (Vol.18, No.26, 2018): 416-19. 

286 Mustafa Aydın, “Türkiye’nin Azerbaycan’la Tarihsel Bağları ve Nahcivan”, 

Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, 

Yorumlar Cilt II, 1980-2001, Ed. Baskın Oran, (İstanbul: İletişim Yayınları, 

2008): 403. 
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etmiştir ve bu nedenle Türkiye’nin dostları ASALA’nın düşmanlarıdır.287 
Bu noktada terör örgütü ile Türkiye arasında sosyal bir çatışmanın 

devamından 1970’li yıllar boyunca gündeme hâkim olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Bu noktada terör örgütü ile Türkiye arasında yürütülen 

mücadele sürecinde Türkiye, ASALA terörü ile ülkesindeki Ermeni 

azınlığa ilişkin yaklaşımı arasında keskin bir çizgi çizerek çatışmacı bir dil 

ve söylem oluşturmaktan özenle kaçınmaya çalışmıştır. Ancak ASALA 

terörüne Ermeni diasporasının yaklaşımı ve desteği Türkiye’den farklı 

olmuştur.  

Bir bütün olarak bakıldığında Türkiye’nin Ermenistan ile başlıca üç 

noktada görüş ve çıkarları çatışmaktadır. Bunlardan birincisi, Ermenistan’ın 

soykırım iddialarını desteklemesi ve hatta bu iddiaların 1990 tarihli 

bağımsızlık bildirgesinde yer alması. İkinci nokta, 1921 Kars 

Antlaşmasıyla tespit edilmesine rağmen Ermenistan ve diaspora 

kamuoyunun sınırları tanımayan tutumu ve bunun etkisi altında kalan 

Ermenistan hükümetlerinin de Türkiye’den resmi bir talepte 

bulunulmamasına karşın Kars Antlaşması’nın geçerli olduğunu açıkça teyit 

etmekten kaçınmalarıdır.  Son olarak da ahdi hukuk açısından 

Azerbaycan’a bağlı Karabağ bölgesini ve “rayon” adı verilen yedi ilçesini 

işgal altında tutmalarıdır.288 Türkiye, Karabağ sorununda Azerbaycan’dan 

yana tavır almıştır. Ermenistan’la Türkiye arasında ahdi hukuk ilişkisi 

1920-1990/1991 yılları arasında kesintiye uğradığı ve daha sonraki süreçte 

de diplomatik ilişki kurulması Ermenistan’ın Türkiye’nin egemenlik 
sınırlarını açıkça tanıdığını ilan etmekten kaçındığı için iki ülke arasındaki 

tarihsel düşmanlık hiçbir zaman yumuşamamıştır.  

Çatışmanın Devam Etme[me]si Nasıl Mümkün Olur? 

Düşman-rakip algıları, politikaları yöneten söylemin dili ve 

çatışmaya dair yürütülecek politikanın genel çerçevesi itibariyle siyasa; 

çatışmaların tekrarlamasının temel paradigmalarıdır. Nicholas Onuf’un da 

                                                           

287 Sarı, Sevk ve İskân Kanununun …, 285-291.   

288 Ömer Engin Lütem, “Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Son Gelişmeler”, I. 
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belirttiği gibi ancak sosyal bir gerçeklik içerisinde var olabilen insanlar, 

yine bu sosyal gerçeklikler tarafından inşa edilmektedir.289 Emanuel Adler 
bilgiye dair bütün yapıların, toplumun üyeleri ve onların davranışları 

tarafından ortaya çıkartıldığını, oluşturulduğunu ve yeniden üretildiğini 

belirtmektedir. Bu durum, aynı zamanda aktörlerin gerçek algılarını da 

belirlemektedir.290 Dolayısıyla bu noktada toplumun üyeleri tarafından 

paylaşılan bilgi de “gerçek” olarak görülmektedir. Dost-düşman ayrımı 

tarihsel süreçte üretilirken, anlatılar ve sembollerle sürekli kılınır. 

Konstrüktivizm, aktörlerin bizzat kendilerini sosyal varlıklar olarak 
tanımlamış çevre ve çevre ile iletişimin de aktörlerin kimliklerini ve 

çıkarlarını belirlediğini kabul etmiştir. İnsanlar da sosyal dünya içerisinde 

toplumla birlikte yaşarken aynı zamanda kendi eylemleri ile bu dünyayı 

inşa etmektedir. Toplumsal bir süreç halinde ortaya çıkan inşa tek bir insan 

tarafından yapılamaz ancak insanlar ile ilişki içerisinde ortaya çıkar.291 Bu 
noktada eleştirel konstrüktivizmin ulusal çıkarın inşa edilmesi ve anlamlı 

bir nesne olarak paylaşılan ortak değerler çerçevesinde anlaşılmasına 

yaptığı vurgu önemlidir.  Ulusal çıkarların kavramsallaştırılması konusu 

aslında bir yorumlama ve bir cevap üretme konusudur. Bütün bu süreç ise 

dil-yani söylem- temelli olarak işlemektedir. Bu nedenle ulusal çıkarın 

aslında paylaşılan dil ile üretilen bir şey olduğunu belirtmek gereklidir.292 
Bu noktada insanların hareket etmesine neden olan anlamlar ise özneler-
arası biçimde inşa edilmiştir. Devletler, kendi özneler-arası anlamlarını inşa 

ederken kendi kimliklerini belirledikleri gibi çıkarlarını da belirlerler.293 
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Social Theory, (Columbia: University of South Carolina Press, 1989): 1. 
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Genel deneyimlerin özneler-arası yorumlanması problemlerin çeşitli 

konularla çerçevelenmesi, fikirlerin tanımlanması ve onlara ortak anlamlar 

yüklenerek harekete geçirmesi çerçevesinde üretilen çıkarlar ise aktörlerin 

söylem pratikleri ile dönüştürülmektedir. Bu durumda devletlerin çıkarları 

olarak ifade edilen şeyler de tanımlanan durumların ve onların karşı karşıya 

geldiği olayların temsil edilmesidir. Anlamlar bu temsiller içerisinde üretilir 

ve bu da birtakım söylemleri mümkün kılar.294 Cox’un belirttiği gibi yapılar 

sosyal olarak inşa edilirken nesnel dünyanın bir parçası haline gelmektedir. 

Dolayısıyla paylaşılan fikirler siyasi davranışı hem kısıtlayıcı hem de 

şekillendirici etkiye sahiptir. 

Holsti’nin belirttiği üzere karar alımında algılar hem hayati bir yerde 

bulunmaktadır hem de karar alıcılar yalnızca nesnel gerçekliklere bağlı 

değil, kendi kafalarındaki imajlara göre hareket ettiği için algılama ve 

inançlar bilişsel süreçte bütünleyici rol oynar. Üstelik bu durum yalnızca 

karar alıcının kendi ülkesine ilişkin kararları için geçerli değildir. 

Uluslararası arenada da ulusal imajlar uluslararası sitemin dinamiklerinde 

belirleyici hale gelmiştir. Algıların davranışlar açısından anlamlı biçimde 
organize edilmesi için tercihlerin sıralanması ve hedeflerin oluşturulması 

inanç sistemi ile bağlantılıdır. Böylece karar alımında, inanç sistemi ile 
hedeflerin oluşturulması arasında ne yapılması gerektiğini belirten bir ilişki 

biçimi mevcuttur. Dolaylı olarak inançlar; tarama, seçme, filtreleme, 
bağlantı kurma, yeniden düzenleme, organize etme, raporlama sürecinde rol 
oynar. Yani, algılanan şey daha önceki bilgilerle birleştirilerek görülen 

gerçeklik değiştirilebilir. Algılamalar, seçilen dünya imajına uymadığı için 
bilinçten uzaklaştırılır.295  

Temsil pratiklerinin kendisi bir bakıma gücün kaynağıdır. 

Güç/iktidar ilişkisi bazı söylem ve aktörlerin önünü açarken diğerlerini 

marjinal hale getirmektedir. Güç ilişkileri politika yapımında önemli ve bu 

bağlamda temsil pratikleri de güç ilişkisine içkindir. Söylem bunları bir 

araya getirmektedir. Foucault, bilginin üretiminde gücün önemini 
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vurgulamıştır.296 Söylem, kurumsal güce eklemlenmiş olduğu için ya da 

kurumsal güç niteliğinde olan gücü yeniden ürettiği için tekrarlayan 

çatışmalarda bu pratiklerin görülmesi olasıdır. Örneğin; statükoyu savunan 

söylemler genel anlamda daima daha baskın konumdadır. Özellikle devlet 

adamları statükocu söylemleri devletin sesi biçiminde inşa ederken aynı 

zamanda o söylemi meşru da kılmaktadır.297 Bu noktada yarışan söylemler 

ise bir azınlık tarafından gündeme getirilmeye çalışılırken etkisi kısıtlı 

olmaktadır.  Tekrarlayan çatışma açısından Türk[iye]-Ermeni[stan] 
ilişkilerinde 2009 yılında başlayan ve iki ülkenin yakınlaşmasını öngören 

“futbol diplomasisi” yapılan protokollerin Ermenistan Parlamentosu’ndan 

çıkartılamaması sonucunda sekteye uğramıştır.  Türk[iye]-Yunan[istan] 
açısından ise İsmail Cem’in dışişleri bakanlığı dönemine damga vuran 

“sirtaki diplomasisinden” ise sonuç alınamamıştır. Bunun yerine hem 

Türk[iye]-Yunan[istan] hem de Türk[iye]-Ermeni[stan] ilişkilerinde baskın 

söylemler kendini her dönemde yeniden üretmektedir. Örneğin 2018 Mart 

ayında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos “Tarihsel olarak 
bize düşmesi gereken topraklara sahip olamayabiliriz” ve “Türkiye bizi 

mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız”298 gibi ifadeler ile basında 

yer almıştır. Yine yakın tarihte “Batı topraklarımızı Ağrı Dağı’yla birlikte 

geri alabilecek miyiz?” sorusuna yanıt veren Ermenistan Devlet Başkanı 

Serj Sarkisyan, “Bu sana ve senin nesline bağlı. Benim nesil üzerine düşen 

görevi başarıyla yerine getirdi. 90’lı yıllarda vatanımızın parçası Artsah’ı 

(Karabağ bölgesini) düşmanın elinden kurtardık. Her neslin bir görevi 

vardır ve bu görevi başarıyla yerine getirmesi gerek. Sen ve yaşıtların 

gücünü sonuna kadar kullanırsa en başarılı ülkelerden biri haline geliriz. 

Ama şunu da söylemem gerek. Günümüz dünyasında ülkelerin gücü ve 

itibarı yüzölçümüyle ölçülmüyor. Ermenistan modern, güvenli ve başarılı 

ülke olursa itibarı da o denli yüksek olacaktır”299 gibi ifadelerde 
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bulunmuştur. Ancak bu sürecin ve algı-söylem siyasa arasındaki ilişkinin 

çatışmanın bütün taraflarında aynı şekilde olduğunu da belirtmek önemli 

olacaktır.  

Başbakan Erdoğan tarafından 2011’de ifade bulan “ne 
Yahudiliğimiz, ne Ermeniliğimiz ne affedersiniz Rumluğumuz hiçbir şeyimiz 

kalmadı. Düşünebiliyor musunuz?” söylemi ya da yine Erdoğan’ın 

2014’teki “Benim için bir ara neler dediler. Benim için Gürcü diyen oldu, 

affedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu. Dedemden de 
babamdan da hepsinden öğrendiğim şey ben Türküm olay bu kadar 

basit”300 şeklindeki söylemi bu algıların yalnızca toplumlar tarafından değil 

karar alıcıların algılarında da kendine yer bulduğunu göstermek açısından 

önemlidir.  

Devletlerin karar alma mekanizmalarını yönlendiren siyasa; yapısı ve 

doğası itibariyle –dil, söylem ve kimlik gibi yapılandığından– çatışmanın 

taraflarının başvurduğu yol haritasıdır. Haliyle tüm değişkenler sabit 

kaldığı sürece siyasa da değişmeyecek ve çatışmanın tekrar eden hali 

sürecektir. Dolayısıyla tekrarlayan çatışmaların kendini yeniden üretmesi 

noktasında algı-söylem ve siyasa arasındaki özneler-arası ilişki çok önemli 

bir rol üstlenir. Wendt, devletlerin birinin davranışını düşmanca eylem 

olarak algılarken diğerinin aynı davranışı gerçekleştirmesinde bir tehdit 

algılamasını devletlerin kendi aralarında dost/düşman/rakip gibi farklı 

algılamaların varlığına bağlamıştır.301 Konstrüktivist yaklaşımda devletlerin 

çıkarları kimliklerine bağlıdır. Bu nedenle yeni bir kimlik inşa edilmediği 

sürece tekrarlayan bir çatışmanın çözülmesi de mümkün olmamaktadır.  

Sonuç Yerine  

Türk[iye]-Yunan[istan] ve Türk[iye]-Ermeni[stan] ilişkilerindeki 

çatışmanın tekrarlayan çatışmalar ekseninde analiz edilmesi, bu ilişkilerin 

dinamiklerini ve gelişim sürecini göstermek açısından önemli olacaktır. 

Çünkü tekrarlayan çatışma içerisinde yaşanan krizlerde temel problem 

yalnızca o zaman dilimine özgü olan olayla ilişkili değildir. Geçmişten 
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günümüze, birbirlerine karşıt olarak inşa edilmiş kimliklerin 

hesaplaşmasıdır.  Derin tarihsel köklere sahip olan çatışmanın varlığı, 

olayların çok çabuk tırmanmasını sağladığı gibi taraflar arasında bir ölüm-
kalım meselesi haline geldiği için “vazgeçilmez” görülmektedir.   Bu 

noktada, bir tarafın kazandığının düşünülmesi kabul edilemez bulunur. Tam 

da bu nedenle, çoğu zaman bir müzakere süreci geliştirerek tarafların 

sorunlarını çözüme kavuşturması mümkün olmamaktadır. Tekrarlayan 

çatışmalarda taraflar, neyi müzakere edecekleri, neyi etmeyecekleri 

konusunda dahi anlaşmaya yaklaşmazlar. Bu tür bir çatışmanın en yoğun 

biçimde “egemenlik sınırları” ve “kimlik” konularında ortaya çıkması da 

bir açıdan normaldir. Tekrarlayan çatışma kimliğe içkin olduğu için ancak 

bir kimlik dönüşümünün sağlanması ile çatışmanın sona ermesi mümkün 

olabilir.   

Eleştirel konstrüktivizm çerçevesinde yapılan analiz, taraflar 

arasında algı-söylem-siyasa çerçevesinde çatışmanın nasıl inşa edildiğini 

gösterdiği gibi geniş tarihsel dönemde nasıl devam etmesinin nasıl 

mümkün olduğunu da göstermektedir. Bu bağlamda, ortak bizi 

tanımlamanın ön koşulu olarak oluşturulan “düşman” olarak öteki -çatışma 

süreçlerinin aynı zamanda bir kimlik inşası süreci olduğunu varsaydığımız 

bağlamda- derin tarihsel kökenleri olan bir düşmanlık algısı ve miti 
yaratmıştır. Bu algı; dil ve söylem tarafından belirlenirken, tarihsel olmayı 

da ihmal etmemektedir. Dolayısıyla giderek toplumsal, siyasal kültürün bir 

parçası olarak korunarak kendini tekrar ve tekrar yeniden üretilir. Bu 

noktada hâkim olan söylem ise çoğunlukla var olan durumu korumaya 

yönelik olup büyük ölçüde geleneksel siyasaya uygun olarak 

gerçekleştirilirken; alternatif bir kurguya dayanan söylemler ise 

marjinalleştirilmektedir. Egemenlik sınırları açısından devletlerin 

bulunduğu coğrafyaların “değişmez” olması, düşmanlık ilişkisinin de 

değişmezliğine sebep olmakta, düşmanlığı besleyen algının topolojik 

düzeyde sabit kalması gibi; özneler arası tanıma diyalektiğinin temelinde 

var olduğu öngörülen efendi-köle söylemi gibi, aynı anda ötekini hem var 
etmeye hem de yok etmeye çalışan bir çözümlenemez/tekrarlayan 

devletler-arası ilişki kurulmasına ve bu ilişkinin de çatışma üzerinden canlı 

tutulmasına neden olmaktadır. Öte yandan düşmanlık ilişkisinde, objektif 

gerçekliğin hiçbir rolünün olmadığı söylenemez. Sadece, bugün düşmanlığa 

konu olan çatışma halinde algılamaların objektif gerçekliğin önüne geçtiği 

belirlenebilir. Ancak ve ancak algı-söylem ve siyasa arasındaki özneler-
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arası ilişki biçimi ortaya çıkartıldığında bir alternatifin geliştirilmesi, 

problemlere bir başka açıdan yaklaşılması mümkün olacaktır.  
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UZAKDOĞU’DA DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ:  
ÇOK MERKEZLİLİĞİN ETKİSİ 

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA* 

ÖZET 

Uluslararası sistemdeki değişimler tarihsel süreç içinde birbirini izlemiş 

olup her çağ bir önceki çağın özelliklerini taşırken aynı zamanda da kendine ait bir 
diplomasi anlayışı yaratmıştır. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ise farklılık göstermiş 

olup, bu dönemde çok daha kısa zaman aralıklarında birçok değişim yaşanmıştır. 

Bu değişimler bir yandan sistemdeki aktörlerin izlediği politikalar üzerinde 

doğrudan etki yaparken bir yandan da sistemin belirsizliğini artırmıştır. Bu sebeple 

mevcut sistemi adlandırmak zor hale gelirken, güç olgusu birçok farklı anlam ifade 

etmeye başlamış ve sistemdeki aktörlerin yerlerini belirleyebilmeleri güçleşmiştir. 

Bu belirsizlik içerisinde ABD’ye rakip haline gelen güçlerin siyasi, askeri 

ve ekonomik sistem içerisinde kendilerine yer belirleme girişimleriyle sistem daha 

çatışmacı hale gelmiştir. Ayrıca bu yer belirleme girişimi rakip ilan aktörleri, ABD 

ile karşı karşıya bırakmıştır. Trump iktidarıyla ilan edilen “yeniden büyük ABD” 

sloganının hedefine de bu rakip güçler oturtulmuştur. Söz konusu bu güçler 

içerisinde hedef alınan en önemli devlet ise Çin Halk Cumhuriyeti yani Çin 

olmuştur. Bu hedef doğrudan Çin’i hedef almakla birlikte Çin’in bölgesindeki 

devletler üzerinden de yürütülmüştür.  

Hedef alınmasına Anayasasında değişim yaparak ve 2049 yılında süper güç 

olma iddiasını dile getirerek cevap veren Çin, ABD’nin kendi bölgesinde izlediği 

siyasi ve askeri girişimlere karşı geri planda bir diplomasi yürüterek de rakibini 

bölgesinden uzak tutmaya çalışmıştır. Ekonomik açıdan ise “Kuşak, Yol Projesi” 

ile de 60’a yakın devletle bir diplomasi inisiyatifi başlatmayı başarmıştır. 

Bu bağlamda çalışmada, Çin’in diplomasi uygulamalarının sistemin 

adlandırılmasında ne kadar etkili olacağı, gelecekte ABD’nin izleyeceği karşı 

politikalara ne ölçüde cevap verebileceği ve Uzakdoğu’da Çin’i ne kadar öne 

çıkarabileceği analiz edilecektir.  

                                                           
* İstanbul Aydın Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Diplomasi 

Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı 
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Halk Cumhuriyeti, Diplomasi. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN 

ROLÜ: PESCO 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zeynep ÖZKURT* 

ÖZET 

Günümüz itibarıyla uluslararası sistemde yer alan aktörler Soğuk Savaş 

şartlarına göre çok hızlı değişen bir konjonktürde ve karşılıklı bağımlılığın arttığı 

bir yapıda diplomasi yürütmektedirler. Nitekim son dönemde küreselleşme 

karşıtlığının ve Avrupa karşıtlığının yarattığı baskıyla karşı karşıya kalan Avrupa 

Birliği (AB)’de bu zorlu süreçte farklılaşmış bir bütünleşme modeli izlemek 

durumunda kalmıştır. 

AB kurumlarının özellikle ekonomi ve siyasi alanlarda karar alma 

süreçlerindeki belirleyiciliğinin artmış olması, AB özelinde diplomasi zemininin 

değişime uğradığını ve ulusal düzeyden ulus üstü düzeye taşındığını 

göstermektedir. Neticesinde ortaya çıkan diplomatik ağ ise üye devletler arası 

ilişkilerden ziyade mevcut kaynak, fikir ve etki mekanizmalarının etkin 

kullanımına yönelik “ortak çabalar” çerçevesinde oluşturulmaktadır. Bu açıdan 

AB’nin 21. yüzyıl diplomasi anlayışı, farklılaşmış bütünleşme modeliyle ilintili 

olarak, küreselleşmeyle birlikte değişime uğrayan çatışma ve savaş unsurlarını 

çözüme kavuşturmayı hedefleyen; bu sebeple de farklı kurumsal yapı, politika ve 

strateji olanaklarını bir araya getiren aşırı bağlantısallık (hyper-connectivity) 
özelliği taşıyan bir hal almıştır.  

Bu bağlamda çalışma da AB üyesi devletlerin savunma alanında daha sıkı 

işbirliği ve koordinasyon içinde olmasını öngören ve AB açısından bir kilometre 

taşı olarak değerlendirilen “Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşması / The 

Permanent Structured Cooperation (PESCO)” analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Avrupa Birliği, Soğuk Savaş, 

Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşması, PESCO. 

  

                                                           
* Nişantaşı Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Diplomasi Araştırmaları 

Derneği Kurucu Üyesi 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

243 

DİPLOMASİ VE SAVAŞ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ 

VE VERİ ANALİZİNİN ARTAN ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Öner AKGÜL* 

ÖZET 

Diplomasi tarihi savaşa varan ve varmayan krizlerle şekillenerek günümüz 

uluslararası sisteminin evrilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla diplomasi ve savaş, 

uluslararası sistemin temel iki davranış kalıbıdır. Başka bir ifadeyle uluslararası 

ilişkilerde krizden savaşa kadar gerçekleşen her bir davranış biçimi, başlı başına 

bir inceleme birimi olabileceği gibi aynı zamanda bu davranışların görülme sıklığı 

bize teorik bulgular sağlamaktadır. Aynı gerekçelerden defalarca savaşın çıkması 

teorik açıdan önemli bir bulgudur. Dolayısıyla diplomatik süreçleri ölçmeye 

yarayan, devletlerin verilerini tasnif ederek istatistikî analiz yapmayı kolaylaştıran, 

modelleme yapan ve savaşın meydana geliş süreçlerini kolaylaştıran unsurların 

analizi için büyük miktarlarda verinin toplanması gerekmektedir. Veri analizi ise 
nicel ve nitel yöntemlerle yapılır. Dolayısıyla veriyi toplamanın yanı sıra bunları 

analiz edebilecek bilgiye ulaşmak da günümüz uluslararası ilişkiler literatüründe 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda bir metodolojik aktarımdan ziyade, 

diplomasi ve savaş konularında devletlerin son iki yüzyıldır kayıtlarını tutan veri 

setlerinin hangi konuları içerdiğini ve bize ne sunduğu bu bildirinin kapsamını 

ifade etmektedir.  

Başta Correlates of War (COW) Projesi olmak üzere uluslararası literatürde 

yaygın kullanılan birçok veri seti bulunmaktadır. Bunlardan her bir savaş, her bir 

terör eylemi, her bir anlık olayın verisi alınarak belirlenen hipotez sınanabilir. 

Dünya artık Büyük Veri’ye doğru ilerlerken Türkiye’de bu konuda nadiren 

çalışmalar yapılıyor olması, Türk uluslararası ilişkiler disiplini için büyük bir 

sorundur. Nitekim nicel, nitel ya da karma birçok metod, tüm teorik çalışmalarda 

kullanılmaya başlanmış ve sonuçları bilim dünyasıyla paylaşılmıştır. Bu 

bağlamada savaşı öngörebilmenin en temel yolu, savaş kavramını uygun bir 

metodla incelemekten geçmektedir. Zira aksi halde her diplomatik krizin devletleri 

savaşa götüreceği sonucuna ulaşarak irrasyonel varsayımlarla literatür 

şekillenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Metodoloji, Veri Analizi, Veri Seti, Savaş, Diplomasi. 
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BALKANLAR’DA DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ: 

2018 YILI GELİŞMELERİ BAĞLAMINDA MAKEDONYA’NIN 

İSİM SORUNUNUN ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kader ÖZLEM* 

ÖZET 

1991 yılında Yugoslavya’dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan 

etmesinin ardından anayasal ismiyle uluslararası alanda tanınmayı bekleyen 

Makedonya, Yunanistan’ın engellemeleri ile karşılaşmıştır. Daha geniş bir biçimde 

ifade edersek, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia) adıyla Üsküp 

yönetimini tanıyan Yunanistan, Makedonya’nın bir coğrafya ismi olduğunu ve 

kendi ülke toprakları üzerinde emelleri bulunduğunu iddia etmiştir. Bu nedenle 

Makedonya’nın Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 

(NATO) üyeliklerini isim sorununu ileri sürerek veto etmiştir. İsim sorununun 

kronikleşen durumu Üsküp yönetimini Atina ile diplomatik bir çözüm bulmaya 

iterken, ülkenin yeni adıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde durulmuştur.  

Ocak 2018’den itibaren iki ülkenin Başbakanı arasında başlayan diyalog 

süreci, 17 Haziran’da isim sorunuyla ilgili imzalanan anlaşmayla diplomatik 

boyutunun yanı sıra hukuki bir görünüm de kazanmıştır. İmzalanan anlaşma 

kapsamında Üsküp yönetiminin isim değişikliğini referanduma götürmesi 

belirtilirken, Makedonya halkı esas itibarıyla bu referandumda AB ve NATO 

üyelik hedefleri ile devletin kimliği arasında bir tercih yapmak durumunda 

kalmıştır. Referandumla isim değişikliğinin kabulü halinde Yunanistan’ın da 

vetosunu kaldırması öngörülmektedir. İsim sorununa ilişkin referandum Türkiye, 

Bulgaristan, Sırbistan ve Arnavutluk’u da yakından ilgilendirmektedir. Zira 

Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyan söz konusu aktörler, Makedonya’nın 

Yunanistan’ın nüfuz alanına girmesinden endişe etmektedir. Bu bağlamda 

çalışmanın amacı 2018 yılı gelişmeleri itibarıyla Makedonya’nın isim sorununu 

analiz etmek ve bölgedeki diğer aktörlerin politikalarını incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Makedonya, Yunanistan, İsim Sorunu, Balkanlar, 

Diplomasi. 

 

 

                                                           
* Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 
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GİRİŞ 

1991 yılında Yugoslavya’dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan 

etmesinin ardından anayasal ismiyle uluslararası alanda tanınmayı bekleyen 

Makedonya, Yunanistan’ın engellemeleri ile karşılaşmıştır. Daha geniş bir biçimde 

ifade edersek, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia) adıyla Üsküp 

yönetimini tanıyan Yunanistan, Makedonya’nın bir coğrafya ismi olduğunu ve 

kendi ülke toprakları üzerinde emelleri bulunduğunu iddia etmiştir. Bu nedenle 

Makedonya’nın Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 

(NATO) üyeliklerini isim sorununu ileri sürerek veto etmiştir. İsim sorununun 

kronikleşen durumu Üsküp yönetimini Atina ile diplomatik bir çözüm bulmaya 

iterken, ülkenin yeni adıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde durulmuştur.  

24 Ocak 2018’den itibaren iki ülkenin Başbakanı arasında başlayan diyalog 

süreci, 17 Haziran’da isim sorunuyla ilgili imzalanan anlaşmayla diplomatik 

boyutunun yanı sıra hukuki bir görünüm de kazanmıştır. İmzalanan anlaşma 

kapsamında Üsküp yönetiminin isim değişikliğini referanduma götürmesi 

belirtilirken, Makedonya halkı esas itibarıyla bu referandumda AB ve NATO 

üyelik hedefleri ile devletin kimliği arasında bir tercih yapmak durumunda 

kalmıştır. Referandumla isim değişikliğinin kabulü halinde Yunanistan’ın da 

vetosunu kaldırması öngörülmektedir. İsim sorununa ilişkin referandum Türkiye, 

Bulgaristan, Sırbistan’ın yanı sıra AB, ABD, NATO ve Rusya’yı da yakından 

ilgilendirmektedir. Zira Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyan söz konusu 

aktörler, Makedonya’nın Yunanistan’ın nüfuz alanına girmesinden endişe 

etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı 2018 yılı gelişmeleri** itibarıyla 

Makedonya’nın isim sorununu analiz etmek ve bölgesel ve küresel aktörlerin 

politikalarını incelemektir. 

SORUNUN TANIMI VE TARİHSEL SÜREÇ 

8 Eylül 1991 tarihinde Yugoslavya’dan ayrılarak tek taraflı olarak 

bağımsızlığını ilan etmesinin ardından anayasal ismiyle uluslararası alanda 

tanınmayı bekleyen Makedonya, Yunanistan’ın engellemeleri ile karşılaşmıştır. 

Daha geniş bir biçimde ifade edersek, FYROM (Former Yugoslav Republic of 

Macedonia) adıyla Üsküp yönetimini tanıyan Yunanistan, Makedonya’nın bir 

coğrafya ismi olduğunu ve kendi ülke toprakları üzerinde emelleri bulunduğunu 

iddia etmiştir.  

Makedonya toprakları tarihsel bir coğrafyanın adı olup Vardar 

Makedonya’sı (günümüz Makedonya Cumhuriyeti), Pirin Makedonya’sı (Yukarı 

                                                           
** Bu çalışmanın yazıldığı esnada Makedonya’nın isim sorununa ilişkin gelişmelerin devam 

etmesi nedeniyle 22.10.2018 tarihi sonrası sürece bildiride yer verilmemiştir. 
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Cuma/Blagoevgrad-Bulgaristan) ve Ege Makedonya’sından (Yunanistan’daki 

bölge) oluşmaktadır. Dolayısıyla halihazırda tarihsel Makedonya coğrafyası 

üzerinde üç ülkenin de toprakları bulunmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde 

Makedonya adı idari sistem açısından tercih edilmezken, bu kavram 19. yüzyılda 

Avrupalılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Balkan Savaşları’na değin 

bölgede varlığını süren Osmanlı Devleti için bu bölge Selanik, Manastır ve 

Kosova vilayetlerini kapsayacak şekilde Vilayet-i Selase olarak tanımlanmıştır. 

Makedonya etnik dengeler itibarıyla Balkanlar’ın minyatürü görünümünde 

olmuş ve kendisine komşu bulunan diğer devletlerce (Bulgaristan, Yunanistan ve 

Sırbistan) ele geçirilmek istenen bir hedef olarak belirmiştir. Balkan Savaşları’nın 

sonuçları itibarıyla Ege Makedonya’sı Yunanistan’ın eline geçerken, Vardar 

Makedonya’sında Sırbistan varlık göstermiştir. Nitekim günümüzde isim sorunu 

yaşayan Vardar Makedonyası’nda ise 20. yüzyılın genelinde Yugoslavya çatısı 

altında Sırbistan’ın büyük ölçüde etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 

Makedonya meselesine ilişkin tarihsel ülküsü dikkate alındığında mutlak kaybeden 
olan Bulgaristan ise Pirin bölgesiyle yetinmek zorunda kalmıştır.  

İsim sorunu bağlamında meseleye yaklaşıldığında, Yugoslavya Sosyalist 

Federal Cumhuriyeti (YSFC) sistemi içerisinde “Makedonya Sosyalist 

Cumhuriyeti” olarak tanımlandığı görülür. Dolayısıyla teoride ve pratikte 

Yugoslavya’daki diğer beş cumhuriyetin ve iki özerk bölgenin Makedonya ismiyle 

sorun yaşamadığı anlaşılmaktadır. Makedonya 1991’de bağımsızlığını Makedonya 

Cumhuriyeti olarak etmiştir. Bağımsızlık ilanından sonra ilk olarak Türkiye 
tarafından anayasal adıyla tanınırken, Yugoslavya’dan ayrılan diğer devletlerin 

yanı sıra diğer bölge devletlerince de kabul görmüştür. 

Balkanlar’da Makedonya’yı anayasal adıyla tanımayan tek devlet ise 

Yunanistan’dır. Yunanistan Üsküp’te kurulan yeni cumhuriyetin Makedonya 
adıyla bütün Makedonya coğrafyasını temsil edemeyeceğini ileri sürmekte ve bu 

adıyla kendi varlığına tehdit olarak algıladığını ifade etmektedir. Bu durum 

Yunanistan’ın Makedonya ile ilişkilerini sıfır toplamlı bir denkleme endekslediği 
anlamına gelmektedir. Atina yönetimi Makedonya Cumhuriyeti’ni FYROM 

(Former Yugoslav Republic of Macedonia) adıyla diplomatik ilişki kurarken, 

devletin kimliğini ve sembollerini reddetmiştir. 1995 yılına kadar Makedonya’ya 

ambargo uygulayan Yunanistan, ekonomik açıdan güç duruma düşürmeye 

çalışmıştır. Yunanistan’ın Makedonya’nın anayasal ismi meselesini öncelikli dış 

politika konuları arasına aldığı görülmüştür. 1990’lı yılların ikinci yarısından 
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itibaren ise Yunanistan Makedonya’ya ambargo uygulayarak izole etmek yerine 
bölgesel denklemde ekonomik açıdan nüfuz alanı içine alma stratejisi izlemiştir.302 

Balkanlar’da 1990’lı yıllarda yaşanan bölgesel krizlerin ardından 2000’li 

yıllarla birlikte Avro-Atlantik örgütlere üye olma hedefi bölge ülkelerinin dış 

politikalarının ana gündemini oluşturmuştur. Bu bağlamda Kuzey Atlantik Örgütü 

Antlaşması (NATO) ve Avrupa Birliği (AB) gibi kurumlara üye olmak isteyen 

Üsküp yönetimi Yunanistan’ın vetosuyla karşılaşmıştır. Taraflar arasında 2008-
2017 yılları arasında diplomatik görüşmeler yapılmışsa da nihai bir sonuca 

varılamamıştır. 

MAKEDONYA’NIN İSİM SORUNUNDA 2018 YILI GELİŞMELERİ  

2018 yılında Makedonya’daki hükümet açısından isim meselesinin 

çözümüne bağlı olarak AB ve NATO üyelikleri için önemli bir aşama 

kaydedileceği öngörülmüştür. Bu bağlamda Yunanistan ile diplomatik 

müzakerelerde bulunulması ve başarıyla sonuçlandırılması hedeflenmiştir. 11 

Aralık 2016’da yapılan seçimlerden sonra Başbakanlık görevine gelen Zoran Zaev 

için iktidarda kalabilmenin yolu isim meselesinin çözümünde bulunmuştur. Bunu 

gerçekleştirmek için 2017 yılını kamuoyunu hazırlamaya çalışmakla geçiren Zaev, 

diğer yandan dış politikada komşularıyla iyi ilişkiler kurmaya gayret etmiştir. 

Hatta bu kapsamda Bulgaristan ile Makedonya arasında Ağustos 2017’de tarihi bir 

antlaşma imzalamıştır.303  

24 Ocak 2018’de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedonya 

Başbakanı Zoran Zaev Davos’ta bir araya gelirken, Makedonya’nın isim sorunuyla 

ilgili 2018’in tarihi bir fırsat olacağını belirtmişlerdir. Tarafların görüşmesine 

ilişkin AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hann, bu 

görüşmeyi “güzel haber” olarak yorumlamıştır. Ocak 2018’den itibaren konunun 

çözümüne ilişkin taraflar arasında müzakereler sürdürülürken, diğer taraftan iki 

ülkenin de kamuoylarının konuya ilişkin hazırlanmaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

Ne var ki Yunanistan’da yüz binlerce kişinin katılımıyla Selanik’te ve Atina’da 

yapılan kitlesel gösteriler304 toplumların henüz bu konuda hazır olmadığını ortaya 

                                                           
302 Dejan Marolov, “The Relations Between Macedonia and Greece in the Context of the 

Name Issue”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, No:1, 
2013, s. 29. 

303 Antlaşmanın tam metni için bkz. 

http://vlada.mk/sites/default/files/dogovori/Dogovor_Za_Prijatelstvo_Dobrososedstvo_S
orabotka_Megju_Republika_Makedonija_I_Republika_Bugarija.pdf, (e.t. 25.09.2017). 

304 “Thousands Protest in Thessaloniki Against 'Macedonia' Name Talks”, Ekathimerini, 
21.01.2018, http://www.ekathimerini.com/225110/article/ekathimerini/news/thousands-
protest-in-thessaloniki-against-macedonia-name-talks, (e.t. 03.10.2018); “Greeks Protest 
to Defend Right to the Name ‘Macedonia’”, The New York Times, 4 February 2018.  

http://vlada.mk/sites/default/files/dogovori/Dogovor_Za_Prijatelstvo_Dobrososedstvo_Sorabotka_Megju_Republika_Makedonija_I_Republika_Bugarija.pdf
http://vlada.mk/sites/default/files/dogovori/Dogovor_Za_Prijatelstvo_Dobrososedstvo_Sorabotka_Megju_Republika_Makedonija_I_Republika_Bugarija.pdf
http://www.ekathimerini.com/225110/article/ekathimerini/news/thousands-protest-in-thessaloniki-against-macedonia-name-talks
http://www.ekathimerini.com/225110/article/ekathimerini/news/thousands-protest-in-thessaloniki-against-macedonia-name-talks
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koymuştur. Buna rağmen Makedonya ve Yunanistan isim sorunun çözümüne 

ilişkin somut bir netice almak için müzakereleri sürdürmüş ve Haziran 2018’de 

nihai bir metin üzerinde uzlaşıya varılmıştır. 

17 Haziran 2018 tarihinde imzalanan ve Prespa Anlaşması olarak da bilinen 

metin Makedonya Meclisi’nde kabul edilerek onaylanmıştır. Bu anlaşma, ana 

hatlarıyla Makedonya Cumhuriyeti’nin adının “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” 

olarak değiştirilmesini, Makedonya’da referanduma sunulup kabul edikten sonra 

mecliste onaylanmasını (2/3 çoğunluk veya 80 milletvekili) ve bu süreç 

tamamlanınca Yunanistan tarafından da onaylanmasını içermektedir.305 Nitekim 
sürecin başlamasının ardından Makedonya kamuoyu Prespa Anlaşması’yla ilgili 

ikiye bölünmüştür. Anlaşmayı imzalayan iktidardaki Makedonya Sosyal Demokrat 

Birliği (SDSM) ile Arnavut siyasi partileri referandumda anlaşmanın kabul 

edilmesinden yana tutum belirtirken, merkez sağ ve milliyetçi çizgide olan İç 

Makedon Devrimci Örgütü - Makedonya Ulusal Birliği İçin Demokratik Parti 

(VMRO-DPMNE) ise referanduma katılmayarak boykot edeceklerini açıklayarak 

aleyhte bir politika izlemiştir. Bununla birlikte Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge 

İvanov ise Yunanistan ile yapılan antlaşmanın ve referandumun muhalifi olmuştur. 

30 Eylül 2018 tarihinden yapılan Makedonya’daki referandumda halka şu 

soru yöneltilmiştir: “Makedonya ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmayı kabul 

ederek (Makedonya’nın) AB ve NATO üyeliğini destekliyor musunuz?” Esasen bu 

soru halkı belli bir hedefe yönlendirme niteliğinde Makedonya halkına sunulmuş 

olup isim meselesinin çözümüne bağlı olarak Makedonya'nın Yunanistan’ın 

vetosuyla karşılaştığı AB ve NATO gibi Avro-Atlantik kurumlara üye 

olabileceğini içermiştir. Ne var ki isim meselesinin çözümüyle birlikte NATO 

üyeliğinin gerçekleşebileceği öngörülse de AB’ye üyelik durumunda aynı tabloyu 

sunmak mümkün değildir. Zira Makedonya, henüz AB ile müzakerelere 

başlayabilen bir aktör olmayıp ancak isim meselesinin çözümünde sonra AB'nin 

Batı Balkanlar genişlemesine yönelik politikasında yer alabilecek bir aday haline 
gelecektir. Bu durum da Brüksel'in genişleme politikasıyla doğrudan ilintili 

olmaktadır. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Batı Balkan 

ülkelerinin 2025 yılında Birlik üyesi olabileceklerine yönelik açıklaması306 bu 
kapsamda denklemi belirginleştirmektedir. 

30 Eylül 2018 tarihinde referanduma giden Makedonya halkının yüzde 

38,4'ü katılım sağlamış olup referandumda yüzde 91 oranında isim değişikliğine 

                                                           
305 Antlaşmanın tam metni için bkz. “The Full Transcript of the Greece-FYROM Deal”, 

Ekathimerini, 13.06.2018, 
http://www.ekathimerini.com/229617/article/ekathimerini/news/the-full-transcript-of-
the-greece-fyrom-deal, (e.t. 04.10.2018). 

306 “EU Tells Balkan States 2025 Entry Possible for All”, Reuters, 25 February 2018. 

http://www.ekathimerini.com/229617/article/ekathimerini/news/the-full-transcript-of-the-greece-fyrom-deal
http://www.ekathimerini.com/229617/article/ekathimerini/news/the-full-transcript-of-the-greece-fyrom-deal
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'evet' oyu kullanılmıştır.307 Ne var ki referanduma katılımın düşük olması başarısız 

bir tablo yaratmıştır. Bunda etkili olan faktörlere bakıldığında, VMRO-
DPMNE'nin boykot çağrısının belirleyici olduğu görülmektedir. İkinci olarak 2002 

yılından beri nüfus sayımı yapılmayan Makedonya’da nüfusun önemli bir 

bölümünün göç ettiği realitesi istatistiklere yansımamıştır. Ayrıca katılımın düşük 

olmasında referandumun yapılması sürecinde Üsküp’e NATO, AB ve ABD’den 

yapılan üst düzey ziyaretlerin halk nezdinde olumsuz karşılanmasının ve 

iradelerine yapılan bir baskı olarak algılanmasının etkili olduğu anlaşılmaktadır.  

 Referandum sonuçları açıklandıktan sonra hem SDSM hem VMRO-
DPMNE başarılı olduklarını ilan etmişlerdir. Başbakan Zaev seçim sonuçlarına 

saygı gösterilmesini ve meclisten geçirilmesini isterken, bunun olmaması halinde 

erken seçime gideceklerini açıklamıştır.308 VMRO-DPMNE ise başarısızlık 

vurgusunda bulunarak erken seçim çağrısı yapmıştır. Dolayısıyla Makedonya 

kamuoyundaki bölünmüşlük referandum sonrasında da devam etmiştir. 

Yunanistan cephesi ise referandum sonuçlarını olumlu karşılamıştır. Öyle 

ki isim sorununa ilişkin müzakereler devam ederken protesto gösterileri 

düzenleyen muhalif gruplar ve iktidarın küçük ortağı ANEL hükümetten çekilme 

tehdidi dikkate alınırsa Çipras hükümeti başlangıçta referandumdan memnun 

olmuştur. Nitekim referandumdan kısa bir süre sonra Yunan Başbakan Çipras 

Makedon mevkidaşını arayarak anlaşmaya bağlı olduklarını iletmiştir.309 Diğer 

taraftan, isim sorununa ilişkin taraflar arasındaki görüşmeler esnasında ve 
sonrasında Makedonya sorununun Yunan sorununa dönüşme riski ortaya çıkmıştır. 

Bunun ilk somut sonucu, referandumdan kısa bir süre sonra (17 Ekim 2018) 

Prespa Anlaşması’nı imzalayan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas’ın istifası olmuştur. 

Hükümetin küçük ortağı durumunda bulunan ANEL partisinden Savunma 

Bakanlığı yapan Panos Kammenos ile Kocyas arasında Makedonya ile yapılan 

anlaşmaya dair sorunlar yaşanırken, Kocyas Başbakan Çipras’ın kendisini 

desteklememesi nedeniyle istifa ettiğini bildirmiştir. Bununla birlikte ANEL partisi 
anlaşmanın SYRIZA tarafından meclise sunulması halinde koalisyondan 

çekileceği yönündeki tehditlerini sürdürmüştür.310 Dolayısıyla Makedonya 

sorununun Yunanistan iç siyasetinde sonuç doğurması kuvvetle muhtemeldir. 

                                                           
307 Drjavna İzborna Komisiya, http://www.sec.mk/17401/, (e.t. 05.10.2018). 
308 “Zaev: Üçte İkilik Çoğunluk Sağlanmazsa Tek Çıkış Yolu Erken Seçim”, Yeni Balkan, 

30.09.2018. 
309 “Macedonia Votes To Change İts Name And End Rift With Greece, But Low Turnout 

May Thwart Progress”, The Telegraph, 1 October 2018. 
310 “Kammenos: ANEL Will Leave Greek Coalition Government Over Macedonia Name 

Deal”, Greek Reporter, 21.10.2018, 
https://greece.greekreporter.com/2018/10/21/kammenos-anel-will-leave-greek-coalition-
government-over-macedonia-name-deal/, (e.t. 22.10.2018). 

http://www.sec.mk/17401/
https://greece.greekreporter.com/2018/10/21/kammenos-anel-will-leave-greek-coalition-government-over-macedonia-name-deal/
https://greece.greekreporter.com/2018/10/21/kammenos-anel-will-leave-greek-coalition-government-over-macedonia-name-deal/
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BÖLGESEL VE KÜRESEL AKTÖRLERİN POLİTİKALARI 

Bölgesel ve küresel aktörler tarafından Makedonya’daki isim değişikliğine 

ilişkin referandum yakından takip edilmiştir. Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan 

açısından konu esasen Makedonya’nın isim değişikliği veya ülkenin Avro-Atlantik 
kurumlara üyelik hedefinden çok Makedonya’nın Yunanistan’ın nüfuz alanına 

dönüşmesi olmuştur. Buna karşın her üç aktör de doğrudan referandum sürecine 

muhalefet etmemişler, Makedonya halkının tercihini yapmasını beklemişlerdir. 

Türkiye, Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyan ilk devlet olarak 

Yunanistan ile antlaşmanın imzalanmasına doğrudan tepki göstermese de farklı 

araçlarla aleyhte olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, isim değişikliğine 

karşıtlığıyla bilinen Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov’un 20 Şubat 2018’deki 
Ankara temaslarında Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıması ve desteklemesi 

nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı’na teşekkür etmiştir. Diğer taraftan 11-12 
Temmuz 2018 tarihli NATO Brüksel Zirvesi Bildirgesi’nde Türkiye’nin 

Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıdığına dair dipnot düşülmesi311 bu bağlamda 

ipucu vermektedir. Buna karşın Türkiye Makedonya’daki referanduma ilişkin 

doğrudan müdahalede bulunmamış, soydaşların siyasi partileri olan Türk 

Demokratik Partisi (TDP), Türk Hareket Partisi (THP), ve Türk Milli Birlik 
Hareketi (TMBH)’yi sürece angaje etmemiştir. Bu noktada TDP ve THP’nin 

SDSM ile aynı çatı altında olmaları nedeniyle referandumda ‘evet’ oyu verilmesini 

desteklediğini belirtmek gerekir. 

Bulgaristan ise Makedonya konusunda daha sert bir politikaya sahip 
olagelmiştir. Zira tarihsel, etnik/dilsel bağlar ve son dönem ikili ilişkileri nedeniyle 

Makedonya’ya ayrı bir önem Bulgaristan, ülke üzerindeki Yunanistan nüfuzundan 

rahatsız olmuştur. Bulgaristan aynı zamanda Makedonya coğrafyasında Pirin 

bölgesi nedeniyle toprak sahibi durumundadır. Bu bağlamda, mevcut Makedonya 

Cumhuriyeti’nin isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak formüle 

edilmesinden rahatsızlık duymuştur.312 Bu durum Bulgaristan’ın Makedonya 

denkleminden dışlanması anlamı taşımıştır. Ne var ki özellikle referandum 

sürecinde meseleye doğrudan müdahil olmaktan kaçınan Sofya yönetimi, önceki 

yıllara nazaran daha yumuşak bir politika benimsemiştir.313 Bunda 2018 yılının ilk 

yarısında Sofya yönetiminin AB’nin dönem başkanı olmasının da etkisi 

                                                           
311 Bkz. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180713_180711-
summit-declaration-eng.pdf, (10.10.2018). 

312 “Borisov Prez 2012 G.: Bulgariya e Protiv İmeto Severna Makedoniya”, Aktualno, 
12.06.2018, https://www.actualno.com/politics/borisov-prez-2012-g-bylgarija-e-protiv-
imeto-severna-makedonija-news_679306.html, (e.t. 06.10.2018). 

313 Ibid. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180713_180711-summit-declaration-eng.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180713_180711-summit-declaration-eng.pdf
https://www.actualno.com/politics/borisov-prez-2012-g-bylgarija-e-protiv-imeto-severna-makedonija-news_679306.html
https://www.actualno.com/politics/borisov-prez-2012-g-bylgarija-e-protiv-imeto-severna-makedonija-news_679306.html
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bulunmaktadır. Diğer taraftan, Sırbistan ise 20. yüzyıl bağlamında Makedonya’da 

ekseriyetle başat aktör olması nedeniyle Üsküp ile ilişkilerine önem vermiş ve 

referandumun kabul edilmesi halinde ülkenin Atina’nın nüfuz alanına girmesinden 

çekinmiştir.  

Küresel aktörler bağlamında özellikle AB, ABD ve NATO’nun 

referandumda isim değişikliğinin kabul edilmesi yönünde bir tutum izledikleri 

görülmektedir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Makedonya’nın isim 

değişikliğiyle birlikte örgütün yeni üyesi olabileceğini belirtirken, AB yetkilileri 
de Üsküp yönetimini cesaretlendirmiştir. Örneğin AB’nin Genişlemeden Sorumlu 

Komisyon üyesi Johannes Hahn Eylül 2018’de Üsküp ziyaretinde bunu 

vurgulamıştır. ABD’nin de isim değişikliğine ve Yunanistan ile ilişkilerin 

normalleşmesi sürecinde Makedonya’ya destek verdiği görülmüş, hatta Rusya’nın 

seçimlere müdahale edebileceği uyarısında bulunmuştur.314 Ne var ki AB, ABD ve 
NATO’dan üst düzey yetkililerin referandum sürecinde Makedonya’yı sıklıkla 

ziyaret etmesi Makedonya halkı nezdinde sempatik karşılanmamış ve iradeye 

müdahale olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan Rusya’nın Makedonya 

sorununa doğrudan dahil olmadığı görülmektedir. Ancak VMRO-DPMNE ile iyi 
ilişkiler içerisinde bulunduğunu ve AB ve ABD’nin Makedonya’nın anayasal 

ismine bu denli müdahil bulunmasından rahatsız olduğunu belirtmek mümkündür. 

SONUÇ YERİNE:  

Makedonya’da 30 Eylül 2018 tarihinde katılımın düşük olması nedeniyle 

başarısız bir referandum geçirilse de anayasal düzenlemeler bağlamında sonuçların 

Makedonya Parlamentosu’na getirilmesi ve geçerli olması için kabul edilmesi 

gerekmiştir. 19 Ekim 2018 tarihinde Makedonya Parlamentosu’nda yapılan 

oturumda referandumda öngörülen anayasa değişiklikleri 80 milletvekilinin 

onayıyla kabul edilmiş ve ülkenin adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak 

değiştirilmiştir. Bu bağlamda SDSM’nin Arnavut partilerinin yanı sıra meclis 

aritmetiği itibarıyla 51 milletvekiline sahip bulunan VMRO-DPMNE’den de 11 

milletvekilinin desteğini aldığı görülmektedir. Referandum sonuçlarının 

Makedonya Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından erken seçime yönelik 

tartışmalar ortadan kaldırılmış olup sürecin Yunanistan tarafında işletilmesi 

beklenmiştir. 

Yunanistan açısından Prespa Anlaşması’nın kabul edilmesinin ülkedeki 

siyasi dengeler ve meclis aritmetiği dikkate alındığında oldukça güç bir tablo 

oluşturduğu ileri sürülebilir. Milliyetçi grupların kitlesel gösterileri, hükümetin 

küçük ortağı ANEL’in hükümetten çekilme tehdidi ve Kocyas’ın istifası gibi 

                                                           
314 “U.S. Warns of Russian Interference in Macedonia’s NATO Bid”, The Wall Street 

Journal, 17 September 2018. 
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hususların ışığında Makedonya isim sorununun Yunan sorununa dönüşme riskini 

tetiklediği ifade edilebilir. Diğer bir deyişle Makedonya Prespa Anlaşması’nın 

gerekliliklerini yerine getirirken, Yunanistan tarafında sürecin aksaması halinde 

ülkede gerek iç siyasette gerek meselenin uluslararası boyutu dış politikada bir 
açmaz yaşanabilir.  

Bölgesel aktörler bağlamında Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan referandum 

sonuçlarından memnun olsalar da referandumun mecliste kabul edilmesi nedeniyle 

konjonktürel bir kayıpla karşılaşmışlardır. Esasen bu üç aktör tarafından 
Makedonya’nın Avro-Atlantik kurumlara üyelik süreci desteklense de 

Yunanistan’ın Makedonya üzerinde nüfuz alanı kurmasından endişe etmişlerdir. 

Küresel aktörler bağlamında referandum sonrası süreçte de AB, NATO ve ABD, 

Üsküp yönetimine desteğini sürdürmüşlerdir. Nitekim referanduma ilişkin 

anayasal değişikliklerin mecliste kabul edilmesi sürecinde SDSM hükümetine 

destek vermişlerdir. Buna karşın Rusya ise isim sorunu meselesinde Avro-Atlantik 
kanadın ülke üzerinde nüfuz alanını genişletmesinden rahatsız olmuştur. 

Dolayısıyla aktörel açıdan VMRO-DPMNE’ye yakın bir politika izlemiştir. 
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III. OTURUM 
Panel 9 (P. Kur. Yb.İlker ÇELİKCAN Salonu) 

(1. GÜN-SAAT: 15: 30–16: 45) 
DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (DARD) PANELİ 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA 

 

 
 

“Uzakdoğu’da Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü: Çok Merkezliliğin 

Etkisi” 

 Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA 

 

“Avrupa Birliği’nde Diplomasi Ve Savaşın Değişen Rolü: PESCO” 

 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZKURT 

 

"Diplomasi ve Savaş Araştırmalarında Metodoloji ve Veri Analizinin 

Artan Rolü" 

 Dr. Öğr. Üy. Öner AKGÜL 

 

“Balkanlar’da Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü: 2018 Yılı 

Gelişmeleri Bağlamında Makedonya’nın İsim Sorununun Analizi” 

 Dr. Öğr. Üy. Kader ÖZLEM 

  



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

255 

UZAKDOĞU’DA DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ: 

ÇOK MERKEZLİLİĞİN ETKİSİ 

Ragıp Kutay KARACA* 

ÖZET 

Uluslararası sistemdeki değişimler tarihsel süreç içinde birbirini izlemiş 

olup her çağ bir önceki çağın özelliklerini taşırken aynı zamanda da kendine ait bir 
diplomasi anlayışı yaratmıştır. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ise farklılık göstermiş 

olup, bu dönemde çok daha kısa zaman aralıklarında birçok değişim yaşanmıştır. 

Bu değişimler bir yandan sistemdeki aktörlerin izlediği politikalar üzerinde 

doğrudan etki yaparken bir yandan da sistemin belirsizliğini artırmıştır. Bu sebeple 

mevcut sistemi adlandırmak zor hale gelirken, güç olgusu birçok farklı anlam ifade 

etmeye başlamış ve sistemdeki aktörlerin yerlerini belirleyebilmeleri güçleşmiştir. 

Bu belirsizlik içerisinde ABD’ye rakip haline gelen güçlerin siyasi, askeri 

ve ekonomik sistem içerisinde kendilerine yer belirleme girişimleriyle sistem daha 

çatışmacı hale gelmiştir. Ayrıca bu yer belirleme girişimi rakip ilan aktörleri, ABD 

ile karşı karşıya bırakmıştır. Trump iktidarıyla ilan edilen “yeniden büyük ABD” 

sloganının hedefine de bu rakip güçler oturtulmuştur. Söz konusu bu güçler 

içerisinde hedef alınan en önemli devlet ise Çin Halk Cumhuriyeti yani Çin 

olmuştur. Bu hedef doğrudan Çin’i hedef almakla birlikte Çin’in bölgesindeki 

devletler üzerinden de yürütülmüştür.  

Hedef alınmasına Anayasasında değişim yaparak ve 2049 yılında süper güç 

olma iddiasını dile getirerek cevap veren Çin, ABD’nin kendi bölgesinde izlediği 

siyasi ve askeri girişimlere karşı geri planda bir diplomasi yürüterek de rakibini 

bölgesinden uzak tutmaya çalışmıştır. Ekonomik açıdan ise “Kuşak, Yol Projesi” 

ile de 60’a yakın devletle bir diplomasi inisiyatifi başlatmayı başarmıştır. 

Bu bağlamda çalışmada, Çin’in diplomasi uygulamalarının sistemin 
adlandırılmasında ne kadar etkili olacağı, gelecekte ABD’nin izleyeceği karşı 

politikalara ne ölçüde cevap verebileceği ve Uzakdoğu’da Çin’i ne kadar öne 

çıkarabileceği analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Uzakdoğu, Uluslararası Sistem, Çok Merkezlilik, Çin 

Halk Cumhuriyeti, Diplomasi. 

  

                                                           
*  Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 

DARD Başkan Yrd., ragipkaraca@aydin.edu.tr / rkkaraca@gmail.com 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DİPLOMASİ VE SAVAŞIN  
DEĞİŞEN ROLÜ: PESCO 

Zeynep ÖZKURT* 

Günümüz itibarıyla uluslararası sistemde yer alan aktörler Soğuk Savaş 

şartlarına göre çok hızlı değişen bir konjonktürde ve karşılıklı bağımlılığın arttığı 

bir yapıda diplomasi yürütmektedirler. Nitekim son dönemde küreselleşme 

karşıtlığının ve Avrupa karşıtlığının yarattığı baskıyla karşı karşıya kalan Avrupa 

Birliği (AB)’de bu zorlu süreçte farklılaşmış bir bütünleşme modeli izlemek 

durumunda kalmıştır.  

AB kurumlarının özellikle ekonomi ve siyasi alanlarda karar alma 

süreçlerindeki belirleyiciliğinin artmış olması, AB özelinde diplomasi zemininin 

değişime uğradığını ve ulusal düzeyden ulus üstü düzeye taşındığını 

göstermektedir. Neticesinde ortaya çıkan diplomatik ağ ise üye devletler arası 

ilişkilerden ziyade mevcut kaynak, fikir ve etki mekanizmalarının etkin 

kullanımına yönelik “ortak çabalar” çerçevesinde oluşturulmaktadır. Bu açıdan 

AB’nin 21. yüzyıl diplomasi anlayışı, farklılaşmış bütünleşme modeliyle ilintili 

olarak, küreselleşmeyle birlikte değişime uğrayan çatışma ve savaş unsurlarını 

çözüme kavuşturmayı hedefleyen; bu sebeple de farklı kurumsal yapı, politika ve 

strateji olanaklarını bir araya getiren aşırı bağlantısallık (hyper-connectivity) 
özelliği taşıyan bir hal almıştır.  

Bu bağlamda çalışma da AB üyesi devletlerin savunma alanında daha sıkı 

işbirliği ve koordinasyon içinde olmasını öngören ve AB açısından bir kilometre 

taşı olarak değerlendirilen “Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşması / The 

Permanent Structured Cooperation (PESCO)” analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Avrupa Birliği, Soğuk Savaş, 

Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşması, PESCO. 

 

  

                                                           
*  Dr. Öğr. Üyesi, Nişantaşı Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. 
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DİPLOMASİ VE SAVAŞ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ 

VE VERİ ANALİZİNİN ARTAN ROLÜ 

Öner AKGÜL* 

ÖZET 

Diplomasi tarihi savaşa varan ve varmayan krizlerle şekillenerek günümüz 

uluslararası sisteminin evrilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla diplomasi ve savaş, 

uluslararası sistemin temel iki davranış kalıbıdır. Başka bir ifadeyle uluslararası 

ilişkilerde krizden savaşa kadar gerçekleşen her bir davranış biçimi, başlı başına bir 

inceleme birimi olabileceği gibi aynı zamanda bu davranışların görülme sıklığı 

bize teorik bulgular sağlamaktadır. Aynı gerekçelerden defalarca savaşın çıkması 

teorik açıdan önemli bir bulgudur. Dolayısıyla diplomatik süreçleri ölçmeye 

yarayan, devletlerin verilerini tasnif ederek istatistikî analiz yapmayı kolaylaştıran, 

modelleme yapan ve savaşın meydana geliş süreçlerini kolaylaştıran unsurların 

analizi için büyük miktarlarda verinin toplanması gerekmektedir.  

Veri analizi ise nicel ve nitel yöntemlerle yapılır. Dolayısıyla veriyi 

toplamanın yanı sıra bunları analiz edebilecek bilgiye ulaşmak da günümüz 

uluslararası ilişkiler literatüründe önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda bir 

metodolojik aktarımdan ziyade, diplomasi ve savaş konularında devletlerin son iki 

yüzyıldır kayıtlarını tutan veri setlerinin hangi konuları içerdiğini ve bize ne 

sunduğu bu bildirinin kapsamını ifade etmektedir.  

Başta Correlates of War  (COW) Projesi olmak üzere uluslararası literatürde 

yaygın kullanılan birçok veri seti bulunmaktadır. Bunlardan her bir savaş, her bir 

terör eylemi, her bir anlık olayın verisi alınarak belirlenen hipotez sınanabilir. 

Dünya artık Büyük Veri’ye doğru ilerlerken Türkiye’de bu konuda nadiren 

çalışmalar yapılıyor olması, Türk uluslararası ilişkiler disiplini için büyük bir 

sorundur. Nitekim nicel, nitel ya da karma birçok metod, tüm teorik çalışmalarda 

kullanılmaya başlanmış ve sonuçları bilim dünyasıyla paylaşılmıştır. Bu 

bağlamada savaşı öngörebilmenin en temel yolu, savaş kavramını uygun bir 

metodla incelemekten geçmektedir. Zira aksi halde her diplomatik krizin devletleri 

savaşa götüreceği sonucuna ulaşarak irrasyonel varsayımlarla literatür 

şekillenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Metodoloji, Veri Analizi, Veri Seti, Savaş, Diplomasi. 

  

                                                           
*  Dr. Öğr. Üye., Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 

onerakgul@gmail.com 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

258 

BALKANLAR’DA DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ: 

2018 YILI GELİŞMELERİ BAĞLAMINDA MAKEDONYA’NIN 

İSİM SORUNUNUN ANALİZİ 

Kader ÖZLEM* 

GİRİŞ 

1991 yılında Yugoslavya’dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan 

etmesinin ardından anayasal ismiyle uluslararası alanda tanınmayı bekleyen 

Makedonya, Yunanistan’ın engellemeleri ile karşılaşmıştır. Daha geniş bir biçimde 

ifade edersek, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia) adıyla Üsküp 

yönetimini tanıyan Yunanistan, Makedonya’nın bir coğrafya ismi olduğunu ve 

kendi ülke toprakları üzerinde emelleri bulunduğunu iddia etmiştir. Bu nedenle 

Makedonya’nın Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 

(NATO) üyeliklerini isim sorununu ileri sürerek veto etmiştir. İsim sorununun 

kronikleşen durumu Üsküp yönetimini Atina ile diplomatik bir çözüm bulmaya 

iterken, ülkenin yeni adıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde durulmuştur.  

24 Ocak 2018’den itibaren iki ülkenin Başbakanı arasında başlayan diyalog 

süreci, 17 Haziran’da isim sorunuyla ilgili imzalanan anlaşmayla diplomatik 

boyutunun yanı sıra hukuki bir görünüm de kazanmıştır. İmzalanan anlaşma 

kapsamında Üsküp yönetiminin isim değişikliğini referanduma götürmesi 

belirtilirken, Makedonya halkı esas itibarıyla bu referandumda AB ve NATO 

üyelik hedefleri ile devletin kimliği arasında bir tercih yapmak durumunda 

kalmıştır. Referandumla isim değişikliğinin kabulü halinde Yunanistan’ın da 

vetosunu kaldırması öngörülmektedir. İsim sorununa ilişkin referandum Türkiye, 

Bulgaristan, Sırbistan’ın yanı sıra AB, ABD, NATO ve Rusya’yı da yakından 

ilgilendirmektedir. Zira Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyan söz konusu 

aktörler, Makedonya’nın Yunanistan’ın nüfuz alanına girmesinden endişe 

etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı 2018 yılı gelişmeleri** itibarıyla 

Makedonya’nın isim sorununu analiz etmek ve bölgesel ve küresel aktörlerin 

politikalarını incelemektir. 

 

 

                                                           
*  Dr. Öğr. Üyesi, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası 

İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı, kaderozlem@gmail.com. 
**  Bu çalışmanın yazıldığı esnada Makedonya’nın isim sorununa ilişkin gelişmelerin 

devam etmesi nedeniyle 22.10.2018 tarihi sonrası sürece bildiride yer verilmemiştir. 
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1. Sorunun Tanımı ve Tarihsel Süreç 

8 Eylül 1991 tarihinde Yugoslavya’dan ayrılarak tek taraflı olarak 

bağımsızlığını ilan etmesinin ardından anayasal ismiyle uluslararası alanda 

tanınmayı bekleyen Makedonya, Yunanistan’ın engellemeleri ile karşılaşmıştır. 

Daha geniş bir biçimde ifade edersek, FYROM (Former Yugoslav Republic of 
Macedonia) adıyla Üsküp yönetimini tanıyan Yunanistan, Makedonya’nın bir 

coğrafya ismi olduğunu ve kendi ülke toprakları üzerinde emelleri bulunduğunu 

iddia etmiştir.  

Makedonya toprakları tarihsel bir coğrafyanın adı olup Vardar 

Makedonya’sı (günümüz Makedonya Cumhuriyeti), Pirin Makedonya’sı (Yukarı 

Cuma/Blagoevgrad-Bulgaristan) ve Ege Makedonya’sından (Yunanistan’daki 

bölge) oluşmaktadır. Dolayısıyla halihazırda tarihsel Makedonya coğrafyası 

üzerinde üç ülkenin de toprakları bulunmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde 

Makedonya adı idari sistem açısından tercih edilmezken, bu kavram 19. yüzyılda 

Avrupalılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Balkan Savaşları’na değin 

bölgede varlığını süren Osmanlı Devleti için bu bölge Selanik, Manastır ve Kosova 

vilayetlerini kapsayacak şekilde Vilayet-i Selase olarak tanımlanmıştır. 

Makedonya etnik dengeler itibarıyla Balkanlar’ın minyatürü görünümünde 

olmuş ve kendisine komşu bulunan diğer devletlerce (Bulgaristan, Yunanistan ve 
Sırbistan) ele geçirilmek istenen bir hedef olarak belirmiştir. Balkan Savaşları’nın 

sonuçları itibarıyla Ege Makedonya’sı Yunanistan’ın eline geçerken, Vardar 

Makedonya’sında Sırbistan varlık göstermiştir. Nitekim günümüzde isim sorunu 

yaşayan Vardar Makedonyası’nda ise 20. yüzyılın genelinde Yugoslavya çatısı 

altında Sırbistan’ın büyük ölçüde etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 

Makedonya meselesine ilişkin tarihsel ülküsü dikkate alındığında mutlak kaybeden 

olan Bulgaristan ise Pirin bölgesiyle yetinmek zorunda kalmıştır.  

İsim sorunu bağlamında meseleye yaklaşıldığında, Yugoslavya Sosyalist 

Federal Cumhuriyeti (YSFC) sistemi içerisinde “Makedonya Sosyalist 

Cumhuriyeti” olarak tanımlandığı görülür. Dolayısıyla teoride ve pratikte 

Yugoslavya’daki diğer beş cumhuriyetin ve iki özerk bölgenin Makedonya ismiyle 

sorun yaşamadığı anlaşılmaktadır. Makedonya 1991’de bağımsızlığını Makedonya 

Cumhuriyeti olarak etmiştir. Bağımsızlık ilanından sonra ilk olarak Türkiye 

tarafından anayasal adıyla tanınırken, Yugoslavya’dan ayrılan diğer devletlerin 

yanı sıra diğer bölge devletlerince de kabul görmüştür. 

Balkanlar’da Makedonya’yı anayasal adıyla tanımayan tek devlet ise 

Yunanistan’dır. Yunanistan Üsküp’te kurulan yeni cumhuriyetin Makedonya 

adıyla bütün Makedonya coğrafyasını temsil edemeyeceğini ileri sürmekte ve bu 

adıyla kendi varlığına tehdit olarak algıladığını ifade etmektedir. Bu durum 

Yunanistan’ın Makedonya ile ilişkilerini sıfır toplamlı bir denkleme endekslediği 
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anlamına gelmektedir. Atina yönetimi Makedonya Cumhuriyeti’ni FYROM 

(Former Yugoslav Republic of Macedonia) adıyla diplomatik ilişki kurarken, 

devletin kimliğini ve sembollerini reddetmiştir. 1995 yılına kadar Makedonya’ya 

ambargo uygulayan Yunanistan, ekonomik açıdan güç duruma düşürmeye 

çalışmıştır. Yunanistan’ın Makedonya’nın anayasal ismi meselesini öncelikli dış 

politika konuları arasına aldığı görülmüştür. 1990’lı yılların ikinci yarısından 

itibaren ise Yunanistan Makedonya’ya ambargo uygulayarak izole etmek yerine 

bölgesel denklemde ekonomik açıdan nüfuz alanı içine alma stratejisi izlemiştir.315 

Balkanlar’da 1990’lı yıllarda yaşanan bölgesel krizlerin ardından 2000’li 

yıllarla birlikte Avro-Atlantik örgütlere üye olma hedefi bölge ülkelerinin dış 

politikalarının ana gündemini oluşturmuştur. Bu bağlamda Kuzey Atlantik Örgütü 

Antlaşması (NATO) ve Avrupa Birliği (AB) gibi kurumlara üye olmak isteyen 

Üsküp yönetimi Yunanistan’ın vetosuyla karşılaşmıştır. Taraflar arasında 2008-
2017 yılları arasında diplomatik görüşmeler yapılmışsa da nihai bir sonuca 
varılamamıştır. 

2. Makedonya’nın İsim Sorununda 2018 Yılı Gelişmeleri  

2018 yılında Makedonya’daki hükümet açısından isim meselesinin 

çözümüne bağlı olarak AB ve NATO üyelikleri için önemli bir aşama 

kaydedileceği öngörülmüştür. Bu bağlamda Yunanistan ile diplomatik 
müzakerelerde bulunulması ve başarıyla sonuçlandırılması hedeflenmiştir. 11 

Aralık 2016’da yapılan seçimlerden sonra Başbakanlık görevine gelen Zoran Zaev 

için iktidarda kalabilmenin yolu isim meselesinin çözümünde bulunmuştur. Bunu 

gerçekleştirmek için 2017 yılını kamuoyunu hazırlamaya çalışmakla geçiren Zaev, 

diğer yandan dış politikada komşularıyla iyi ilişkiler kurmaya gayret etmiştir. Hatta 

bu kapsamda Bulgaristan ile Makedonya arasında Ağustos 2017’de tarihi bir 

antlaşma imzalamıştır.316  

24 Ocak 2018’de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedonya 

Başbakanı Zoran Zaev Davos’ta bir araya gelirken, Makedonya’nın isim sorunuyla 

ilgili 2018’in tarihi bir fırsat olacağını belirtmişlerdir. Tarafların görüşmesine 

ilişkin AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hann, bu 

görüşmeyi “güzel haber” olarak yorumlamıştır. Ocak 2018’den itibaren konunun 

çözümüne ilişkin taraflar arasında müzakereler sürdürülürken, diğer taraftan iki 

                                                           
315  Dejan Marolov, “The Relations Between Macedonia and Greece in the Context of the 

Name Issue”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, No:1, 
2013, s. 29. 

316  Antlaşmanın tam metni için bkz. 

http://vlada.mk/sites/default/files/dogovori/Dogovor_Za_Prijatelstvo_Dobrososedstvo_S
orabotka_Megju_Republika_Makedonija_I_Republika_Bugarija.pdf, (e.t. 25.09.2017). 

http://vlada.mk/sites/default/files/dogovori/Dogovor_Za_Prijatelstvo_Dobrososedstvo_Sorabotka_Megju_Republika_Makedonija_I_Republika_Bugarija.pdf
http://vlada.mk/sites/default/files/dogovori/Dogovor_Za_Prijatelstvo_Dobrososedstvo_Sorabotka_Megju_Republika_Makedonija_I_Republika_Bugarija.pdf
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ülkenin de kamuoylarının konuya ilişkin hazırlanmaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

Ne var ki Yunanistan’da yüz binlerce kişinin katılımıyla Selanik’te ve Atina’da 

yapılan kitlesel gösteriler317 toplumların henüz bu konuda hazır olmadığını ortaya 

koymuştur. Buna rağmen Makedonya ve Yunanistan isim sorunun çözümüne 

ilişkin somut bir netice almak için müzakereleri sürdürmüş ve Haziran 2018’de 

nihai bir metin üzerinde uzlaşıya varılmıştır. 

17 Haziran 2018 tarihinde imzalanan ve Prespa Anlaşması olarak da bilinen 

metin Makedonya Meclisi’nde kabul edilerek onaylanmıştır. Bu anlaşma, ana 

hatlarıyla Makedonya Cumhuriyeti’nin adının “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” 

olarak değiştirilmesini, Makedonya’da referanduma sunulup kabul edikten sonra 

mecliste onaylanmasını (2/3 çoğunluk veya 80 milletvekili) ve bu süreç 

tamamlanınca Yunanistan tarafından da onaylanmasını içermektedir.318 Nitekim 
sürecin başlamasının ardından Makedonya kamuoyu Prespa Anlaşması’yla ilgili 

ikiye bölünmüştür. Anlaşmayı imzalayan iktidardaki Makedonya Sosyal Demokrat 

Birliği (SDSM) ile Arnavut siyasi partileri referandumda anlaşmanın kabul 

edilmesinden yana tutum belirtirken, merkez sağ ve milliyetçi çizgide olan İç 

Makedon Devrimci Örgütü - Makedonya Ulusal Birliği İçin Demokratik Parti 

(VMRO-DPMNE) ise referanduma katılmayarak boykot edeceklerini açıklayarak 

aleyhte bir politika izlemiştir. Bununla birlikte Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge 

İvanov ise Yunanistan ile yapılan antlaşmanın ve referandumun muhalifi olmuştur. 

30 Eylül 2018 tarihinden yapılan Makedonya’daki referandumda halka şu 

soru yöneltilmiştir: “Makedonya ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmayı kabul 

ederek (Makedonya’nın) AB ve NATO üyeliğini destekliyor musunuz?” Esasen bu 

soru halkı belli bir hedefe yönlendirme niteliğinde Makedonya halkına sunulmuş 

olup isim meselesinin çözümüne bağlı olarak Makedonya'nın Yunanistan’ın 

vetosuyla karşılaştığı AB ve NATO gibi Avro-Atlantik kurumlara üye 

olabileceğini içermiştir. Ne var ki isim meselesinin çözümüyle birlikte NATO 

üyeliğinin gerçekleşebileceği öngörülse de AB’ye üyelik durumunda aynı tabloyu 

sunmak mümkün değildir. Zira Makedonya, henüz AB ile müzakerelere 

başlayabilen bir aktör olmayıp ancak isim meselesinin çözümünde sonra AB'nin 

Batı Balkanlar genişlemesine yönelik politikasında yer alabilecek bir aday haline 

gelecektir. Bu durum da Brüksel'in genişleme politikasıyla doğrudan ilintili 

olmaktadır. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Batı Balkan 

                                                           
317  “Thousands Protest in Thessaloniki Against 'Macedonia' Name Talks”, Ekathimerini, 

21.01.2018, http://www.ekathimerini.com/225110/article/ekathimerini/news/thousands-
protest-in-thessaloniki-against-macedonia-name-talks, (e.t. 03.10.2018); “Greeks Protest 
to Defend Right to the Name ‘Macedonia’”, The New York Times, 4 February 2018.   

318  Antlaşmanın tam metni için bkz. “The Full Transcript of the Greece-FYROM Deal”, 

Ekathimerini, 13.06.2018, 
http://www.ekathimerini.com/229617/article/ekathimerini/news/the-full-transcript-of-
the-greece-fyrom-deal, (e.t. 04.10.2018). 

http://www.ekathimerini.com/225110/article/ekathimerini/news/thousands-protest-in-thessaloniki-against-macedonia-name-talks
http://www.ekathimerini.com/225110/article/ekathimerini/news/thousands-protest-in-thessaloniki-against-macedonia-name-talks
http://www.ekathimerini.com/229617/article/ekathimerini/news/the-full-transcript-of-the-greece-fyrom-deal
http://www.ekathimerini.com/229617/article/ekathimerini/news/the-full-transcript-of-the-greece-fyrom-deal
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ülkelerinin 2025 yılında Birlik üyesi olabileceklerine yönelik açıklaması319 bu 
kapsamda denklemi belirginleştirmektedir. 

30 Eylül 2018 tarihinde referanduma giden Makedonya halkının yüzde 

38,4'ü katılım sağlamış olup referandumda yüzde 91 oranında isim değişikliğine 

'evet' oyu kullanılmıştır.320 Ne var ki referanduma katılımın düşük olması başarısız 

bir tablo yaratmıştır. Bunda etkili olan faktörlere bakıldığında, VMRO-
DPMNE'nin boykot çağrısının belirleyici olduğu görülmektedir. İkinci olarak 2002 

yılından beri nüfus sayımı yapılmayan Makedonya’da nüfusun önemli bir 

bölümünün göç ettiği realitesi istatistiklere yansımamıştır. Ayrıca katılımın düşük 

olmasında referandumun yapılması sürecinde Üsküp’e NATO, AB ve ABD’den 

yapılan üst düzey ziyaretlerin halk nezdinde olumsuz karşılanmasının ve 

iradelerine yapılan bir baskı olarak algılanmasının etkili olduğu anlaşılmaktadır.  

Referandum sonuçları açıklandıktan sonra hem SDSM hem VMRO-
DPMNE başarılı olduklarını ilan etmişlerdir. Başbakan Zaev seçim sonuçlarına 

saygı gösterilmesini ve meclisten geçirilmesini isterken, bunun olmaması halinde 

erken seçime gideceklerini açıklamıştır.321 VMRO-DPMNE ise başarısızlık 

vurgusunda bulunarak erken seçim çağrısı yapmıştır. Dolayısıyla Makedonya 

kamuoyundaki bölünmüşlük referandum sonrasında da devam etmiştir. 

Yunanistan cephesi ise referandum sonuçlarını olumlu karşılamıştır. Öyle ki 

isim sorununa ilişkin müzakereler devam ederken protesto gösterileri düzenleyen 

muhalif gruplar ve iktidarın küçük ortağı ANEL hükümetten çekilme tehdidi 

dikkate alınırsa Çipras hükümeti başlangıçta referandumdan memnun olmuştur. 

Nitekim referandumdan kısa bir süre sonra Yunan Başbakan Çipras Makedon 

mevkidaşını arayarak anlaşmaya bağlı olduklarını iletmiştir.322 Diğer taraftan, isim 

sorununa ilişkin taraflar arasındaki görüşmeler esnasında ve sonrasında 

Makedonya sorununun Yunan sorununa dönüşme riski ortaya çıkmıştır. Bunun ilk 

somut sonucu, referandumdan kısa bir süre sonra (17 Ekim 2018) Prespa 

Anlaşması’nı imzalayan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas’ın istifası olmuştur. 

Hükümetin küçük ortağı durumunda bulunan ANEL partisinden Savunma 

Bakanlığı yapan Panos Kammenos ile Kocyas arasında Makedonya ile yapılan 
anlaşmaya dair sorunlar yaşanırken, Kocyas Başbakan Çipras’ın kendisini 

desteklememesi nedeniyle istifa ettiğini bildirmiştir. Bununla birlikte ANEL partisi 

anlaşmanın SYRIZA tarafından meclise sunulması halinde koalisyondan çekileceği 

                                                           
319  “EU Tells Balkan States 2025 Entry Possible for All”, Reuters, 25 February 2018. 
320  Drjavna İzborna Komisiya, http://www.sec.mk/17401/, (e.t. 05.10.2018). 
321  “Zaev: Üçte İkilik Çoğunluk Sağlanmazsa Tek Çıkış Yolu Erken Seçim”, Yeni Balkan, 

30.09.2018. 
322  “Macedonia Votes To Change İts Name And End Rift With Greece, But Low Turnout 

May Thwart Progress”, The Telegraph, 1 October 2018. 

http://www.sec.mk/17401/
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yönündeki tehditlerini sürdürmüştür.323 Dolayısıyla Makedonya sorununun 

Yunanistan iç siyasetinde sonuç doğurması kuvvetle muhtemeldir. 

3. Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Politikaları 

Bölgesel ve küresel aktörler tarafından Makedonya’daki isim değişikliğine 

ilişkin referandum yakından takip edilmiştir. Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan 

açısından konu esasen Makedonya’nın isim değişikliği veya ülkenin Avro-Atlantik 
kurumlara üyelik hedefinden çok Makedonya’nın Yunanistan’ın nüfuz alanına 

dönüşmesi olmuştur. Buna karşın her üç aktör de doğrudan referandum sürecine 

muhalefet etmemişler, Makedonya halkının tercihini yapmasını beklemişlerdir. 

Türkiye, Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyan ilk devlet olarak 

Yunanistan ile antlaşmanın imzalanmasına doğrudan tepki göstermese de farklı 

araçlarla aleyhte olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, isim değişikliğine 

karşıtlığıyla bilinen Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov’un 20 Şubat 2018’deki 

Ankara temaslarında Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıması ve desteklemesi 

nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı’na teşekkür etmiştir. Diğer taraftan 11-12 
Temmuz 2018 tarihli NATO Brüksel Zirvesi Bildirgesi’nde Türkiye’nin 

Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıdığına dair dipnot düşülmesi324 bu bağlamda 

ipucu vermektedir. Buna karşın Türkiye Makedonya’daki referanduma ilişkin 
doğrudan müdahalede bulunmamış, soydaşların siyasi partileri olan Türk 

Demokratik Partisi (TDP), Türk Hareket Partisi (THP), ve Türk Milli Birlik 

Hareketi (TMBH)’yi sürece angaje etmemiştir. Bu noktada TDP ve THP’nin 

SDSM ile aynı çatı altında olmaları nedeniyle referandumda ‘evet’ oyu verilmesini 

desteklediğini belirtmek gerekir. 

Bulgaristan ise Makedonya konusunda daha sert bir politikaya sahip 
olagelmiştir. Zira tarihsel, etnik/dilsel bağlar ve son dönem ikili ilişkileri nedeniyle 

Makedonya’ya ayrı bir önem Bulgaristan, ülke üzerindeki Yunanistan nüfuzundan 

rahatsız olmuştur. Bulgaristan aynı zamanda Makedonya coğrafyasında Pirin 

bölgesi nedeniyle toprak sahibi durumundadır. Bu bağlamda, mevcut Makedonya 

Cumhuriyeti’nin isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak formüle 

                                                           
323  “Kammenos: ANEL Will Leave Greek Coalition Government Over Macedonia Name 

Deal”, Greek Reporter, 21.10.2018, 
https://greece.greekreporter.com/2018/10/21/kammenos-anel-will-leave-greek-coalition-
government-over-macedonia-name-deal/, (e.t. 22.10.2018). 

324  Bkz. 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180713_180711-
summit-declaration-eng.pdf, (10.10.2018). 

https://greece.greekreporter.com/2018/10/21/kammenos-anel-will-leave-greek-coalition-government-over-macedonia-name-deal/
https://greece.greekreporter.com/2018/10/21/kammenos-anel-will-leave-greek-coalition-government-over-macedonia-name-deal/
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180713_180711-summit-declaration-eng.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180713_180711-summit-declaration-eng.pdf
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edilmesinden rahatsızlık duymuştur.325 Bu durum Bulgaristan’ın Makedonya 

denkleminden dışlanması anlamı taşımıştır. Ne var ki özellikle referandum 

sürecinde meseleye doğrudan müdahil olmaktan kaçınan Sofya yönetimi, önceki 

yıllara nazaran daha yumuşak bir politika benimsemiştir.326 Bunda 2018 yılının ilk 

yarısında Sofya yönetiminin AB’nin dönem başkanı olmasının da etkisi 

bulunmaktadır. Diğer taraftan, Sırbistan ise 20. yüzyıl bağlamında Makedonya’da 

ekseriyetle başat aktör olması nedeniyle Üsküp ile ilişkilerine önem vermiş ve 

referandumun kabul edilmesi halinde ülkenin Atina’nın nüfuz alanına girmesinden 

çekinmiştir.  

Küresel aktörler bağlamında özellikle AB, ABD ve NATO’nun 

referandumda isim değişikliğinin kabul edilmesi yönünde bir tutum izledikleri 
görülmektedir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Makedonya’nın isim 

değişikliğiyle birlikte örgütün yeni üyesi olabileceğini belirtirken, AB yetkilileri de 

Üsküp yönetimini cesaretlendirmiştir. Örneğin AB’nin Genişlemeden Sorumlu 

Komisyon üyesi Johannes Hahn Eylül 2018’de Üsküp ziyaretinde bunu 

vurgulamıştır. ABD’nin de isim değişikliğine ve Yunanistan ile ilişkilerin 

normalleşmesi sürecinde Makedonya’ya destek verdiği görülmüş, hatta Rusya’nın 

seçimlere müdahale edebileceği uyarısında bulunmuştur.327 Ne var ki AB, ABD ve 
NATO’dan üst düzey yetkililerin referandum sürecinde Makedonya’yı sıklıkla 

ziyaret etmesi Makedonya halkı nezdinde sempatik karşılanmamış ve iradeye 

müdahale olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan Rusya’nın Makedonya 

sorununa doğrudan dahil olmadığı görülmektedir. Ancak VMRO-DPMNE ile iyi 
ilişkiler içerisinde bulunduğunu ve AB ve ABD’nin Makedonya’nın anayasal 

ismine bu denli müdahil bulunmasından rahatsız olduğunu belirtmek mümkündür. 

Sonuç Yerine 

Makedonya’da 30 Eylül 2018 tarihinde katılımın düşük olması nedeniyle 

başarısız bir referandum geçirilse de anayasal düzenlemeler bağlamında sonuçların 

Makedonya Parlamentosu’na getirilmesi ve geçerli olması için kabul edilmesi 

gerekmiştir. 19 Ekim 2018 tarihinde Makedonya Parlamentosu’nda yapılan 

oturumda referandumda öngörülen anayasa değişiklikleri 80 milletvekilinin 

onayıyla kabul edilmiş ve ülkenin adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak 

değiştirilmiştir. Bu bağlamda SDSM’nin Arnavut partilerinin yanı sıra meclis 

                                                           
325  “Borisov Prez 2012 G.: Bulgariya e Protiv İmeto Severna Makedoniya”, Aktualno, 

12.06.2018, https://www.actualno.com/politics/borisov-prez-2012-g-bylgarija-e-protiv-
imeto-severna-makedonija-news_679306.html, (e.t. 06.10.2018). 

326  Ibid. 
327  “U.S. Warns of Russian Interference in Macedonia’s NATO Bid”, The Wall Street 

Journal, 17 September 2018. 

https://www.actualno.com/politics/borisov-prez-2012-g-bylgarija-e-protiv-imeto-severna-makedonija-news_679306.html
https://www.actualno.com/politics/borisov-prez-2012-g-bylgarija-e-protiv-imeto-severna-makedonija-news_679306.html
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aritmetiği itibarıyla 51 milletvekiline sahip bulunan VMRO-DPMNE’den de 11 

milletvekilinin desteğini aldığı görülmektedir. Referandum sonuçlarının 

Makedonya Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından erken seçime yönelik 

tartışmalar ortadan kaldırılmış olup sürecin Yunanistan tarafında işletilmesi 

beklenmiştir. 

Yunanistan açısından Prespa Anlaşması’nın kabul edilmesinin ülkedeki 

siyasi dengeler ve meclis aritmetiği dikkate alındığında oldukça güç bir tablo 

oluşturduğu ileri sürülebilir. Milliyetçi grupların kitlesel gösterileri, hükümetin 

küçük ortağı ANEL’in hükümetten çekilme tehdidi ve Kocyas’ın istifası gibi 

hususların ışığında Makedonya isim sorununun Yunan sorununa dönüşme riskini 

tetiklediği ifade edilebilir. Diğer bir deyişle Makedonya Prespa Anlaşması’nın 

gerekliliklerini yerine getirirken, Yunanistan tarafında sürecin aksaması halinde 

ülkede gerek iç siyasette gerek meselenin uluslararası boyutu dış politikada bir 

açmaz yaşanabilir.  

Bölgesel aktörler bağlamında Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan referandum 

sonuçlarından memnun olsalar da referandumun mecliste kabul edilmesi nedeniyle 

konjonktürel bir kayıpla karşılaşmışlardır. Esasen bu üç aktör tarafından 

Makedonya’nın Avro-Atlantik kurumlara üyelik süreci desteklense de 

Yunanistan’ın Makedonya üzerinde nüfuz alanı kurmasından endişe etmişlerdir. 

Küresel aktörler bağlamında referandum sonrası süreçte de AB, NATO ve ABD, 

Üsküp yönetimine desteğini sürdürmüşlerdir. Nitekim referanduma ilişkin anayasal 

değişikliklerin mecliste kabul edilmesi sürecinde SDSM hükümetine destek 
vermişlerdir. Buna karşın Rusya ise isim sorunu meselesinde Avro-Atlantik 
kanadın ülke üzerinde nüfuz alanını genişletmesinden rahatsız olmuştur. 

Dolayısıyla aktörel açıdan VMRO-DPMNE’ye yakın bir politika izlemiştir. 
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CİHADİSTLER VE CİHADİZM: İSLAM’A KARŞI DEJENERATİF 
KAVRAMSAL BİR OPERASYON 

Prof. Dr. Şaban Halis ÇALIŞ* 

ÖZET 

Soğuk Savaş sonrası dönemde egemen güçlerin, yeni dünya tasavvurlarına 

uymadığı için veya yeni çatışma politikalarını meşrulaştırmak adına, İslam’ı 

mevcut veya en azından potansiyel ama mutlak bir düşman olarak gördükleri 

konusunda herhangi bir şüphe yoktur. Bu bağlamda tarihsel malzemeyi de 

kullanarak aynı egemen güçlerin İslam’ı öncelikle ötekileştirmeye sonra da 

Müslümanları algı operasyonları ile itibarsızlaştırmaya çalıştığı da bilinen konular 

arasındadır. Ancak bu “ötekileştirme” operasyonlarının nasıl yapıldığı literatürde 

üzerinde fazlaca durulmayan konulardan biridir.  

Açıktır ki bu süreci yönetenler bir din olarak İslam’a doğrudan saldırma 

yerine, onun bazı temel kavramlarını hedefe koyarak, amaçlarını gerçekleştirmek 

istemektedirler. Ötekileştirme bağlamında bu süreçte itibarsızlaştırılmaya çalışılan 

en temel İslamî kavramların başında ise cihat kavramı gelmektedir. Soğuk 

Savaş’ın bitimiyle birlikte yeni ötekiyi konumlandırmak için dejenere edilerek 

tedavüle sokulmaya çalışılan cihat kavramı ilk olarak literatürde Jihad vs McWorld 
ile yeni dünya düzenine muhalefetin adı olarak soyut bir biçimde karşımıza 

çıkmıştır. Ancak 9/11 olayları, el-Kaide ve en son olarak da Deaş veya IŞİD’ın 

insanlık dışı eylemleri bu süreci yönetenler açısından olağanüstü somut imkanlar 
sunmuş cihadistler veya cihadizm; İslam ve terör kavramını bir araya getirmekte 

sıkıntı çekenlerin, Müslümanları itibarsızlaştırmak için kullandıkları yeni mottoları 

olmuş; cihat, kana susamış ve gözü dönmüş Müslümanların masum insanları 

acımasızca katlettikleri, hiçbir ilkesi olmayan bir kirli savaşın adı haline gelmiştir.  

Bu tebliğde bir yandan İslam’da savaşın ethosu ve logosu tartışılırken öte 

yandan da neden özellikle cihat kavramı itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor sorusunun 

cevabı aranacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Savaş, Çatışma, Cihad, İslam, Öteki. 

  

                                                           
*  Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler 
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‘YUMUŞAK GÜÇ’ VE ‘KESKİN GÜÇ’ EKSENİNDE ŞEKİLLENEN 

BİR OLGU OLARAK ‘SİYASİ SAVAŞ’ 

Prof. Dr. H. Tarık OĞUZLU* 

ÖZET 

Uluslararası sistemin giderek post-Amerikan ve çok-kutuplu bir karakter 
kazandığı günümüzde kuresel/büyük güçler arasındaki sorunların savaş aracılığıyla 

çözülmesi endişesi artıyor. Belirsizlik, öngörülemezlik, karşılıklı bağımlılık ve 

düzensizlik durumu pekiştikçe uluslararası aktörler arasındaki güven duygusu da 

aşınıyor. Bu da bizleri geleceğe dair daha karamsar olmaya zorluyor. Her ne kadar 

nükleer silahların karşılıklı yıkıcılığı ve diğer teknolojik gelişmeler büyük güçleri 

birbirlerine karsı askeri güç kullanma noktasında caydırıyorsa da, küresel ölçekte 

sürdürülen jeopolitik ve jeoekonomik rekabetlerin farklı zeminlerde ivme 

kazandığını görüyoruz. Bu çalışma büyük güçler arasında hızlanan güç 

mücadelelerinde ‘siyasi savaş’ kavramını mercek altına alıyor ve bu çerçevede 

‘yumuşak güç’ ve ‘keskin güç’ olgularını analiz etmeyi hedefliyor. Siyasi savaşın 

tam olarak ne olduğu, bu savaşın sürdürülmesinde yumuşak ve keskin güç 

unsurlarının ne şekilde kullanıldığı ve son kertede siyasi savaşın kendisinden 

beklenen etkileri ortaya çıkarıp çıkaramadığı örnek olaylar ışığında inceleniyor.     

Anahtar Kelimeler: Siyasi Savaş, Yumuşak Güç, Keskin Güç, Dünya 

Düzeni, Uluslararası Sistem. 

  

                                                           
*  Antalya Bilim Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
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DİPLOMASİDE PRENSİPLİ GÖRÜŞME VE KÜLTÜREL 

FARKLILIKLARIN ROLÜ 

Prof. Dr. Muzaffer Ercan YILMAZ 

ÖZET 

Görüşme diplomaside kilit rol oynayan bir eylemdir. Bu durum, 

görüşmenin bir yetenek olarak değerlendirilmesinden ziyade, bilimsel verilerle 

şekillenmesi gereğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı da, ülkemizde 

fazla bilimsel açıdan irdelenmeyen "prensipli görüşme" ve görüşmelerde kültürel 

farklılıkların diplomasi sürecine yansımalarını irdelemektir. Disiplinler arası bir 

literatür temelinde prensipli görüşmeye dair temel kural ve varsayımlarla başlayan 

çalışma, kültürel farklılıkların bir değişken olarak görüşme sürecindeki etkilerinin 

tartışılması ile devam etmektedir. Metodolojik açıdan ise çalışma, ikincil 

kaynaklar ile doğrudan ve dolaylı gözlem yöntemlerine dayanmaktadır. 

Çalışmadan beklenen fayda, diplomatik alanda faaliyet gösteren yetkili ve atanmış 

diplomatlara, hatta geniş anlamda günlük yaşamda daha etkin görüşmeler yapmak 

isteyen bireylere yol gösterici bir takım pratik sonuçlara ulaşmaktır.  

Anahtar Sözcükler: Diplomasi, Görüşme, Prensipli Görüşme, Kültür ve 

Diplomasi, Kültür-ilişkili Diplomasi.  

PRINCIPLED NEGOTIATION IN DIPLOMACY AND THE ROLE 
OF CULTURAL DIFFERENCES  

ABSTRACT 

Negotiation is the key for diplomacy. That is why negotion is not jut a 
matter of skill. More than that it is an activity that must be shaped by scientific data 
if success is desired. This study aims to summarize and discuss the so-called 
principled negotiation, that is negotiation rules based on scientific studies, as well 
as to address the role of culture as an independent veriable in the negotiation 
process. As for the methodology, the study relies on secondary data, obtained 
mostly from Western university works, along with direct and participant 
observations. The study is expected to increase our ability to conduct better 
negotiations, and this goal is valid for both professional diplomats and ordinary 
people who would like to receive better outcomes in life.  

                                                           

  Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 

Bölümü öğretim üyesi, e-mail: muzafferercan@uludag.edu.tr. 
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GİRİŞ 

Genel anlamda diplomasi, dış politika sorunlarının görüşmeler kanalıyla ve 
barışçıl yollarla çözülmeye çalışılması çabasını ifade eder. Dolayısıyla görüşme, 

diplomasinin anahtarı konumundadır. İnsanlar genellikle iyi birer görüşmeci 

olduklarını değerlendirme eğilimindedirler, ancak gerçekte çok azı bunun anlamını 

bilir ve pratiğe geçirir. Bu durum aslında iyi eğitim aldıkları, dolasıyla daha iyi 

görüşme yapabilecekleri varsayılan diplomatlar için de çoğu zaman geçerlidir. 

Çünkü eğitim ve tecrübe düzeyleri yüksek seviyede olsa da, genellikle göz ardı 

edilen faktör, görüşmemin bilimsel verilere dayandırılmaması, daha çok “doğal” 

ve “kolay” bir eylem olarak değerlendirilmesidir. Oysa görüşmenin diplomasideki 

kilit rolü, bu eylemin daha çok bilimsel verilerle şekillenmesi gereğini ortaya 

koymaktadır.  

İşte bu çalışmanın amacı da, ülkemizde fazla çalışılmayan "prensipli 

görüşme" ve görüşmelerde kültürel farklılıkların diplomasi sürecine yansımalarını 

içeren bir analiz ve değerlendirme sunabilmektir. Elbette böylesi bir yaklaşım 

temelinde de diplomasinin başarısı garanti edilemez. Ancak prensipli görüşme ve 

kültürün bir değişken olarak görüşme sürecine yansıtılmasının, diplomasinin başarı 

şansını artırma olasılığı yüksektir. Dolayısıyla bu çalışma da bu niyet ve 

düşünceyle kaleme alınmıştır. Prensipli görüşme üzerine disiplinler arası bir 
literatür temelinde başarılı bir görüşme yapabilmeye dair temel kural ve 

varsayımlarla başlayan çalışma, kültürün, daha doğrusu kültürel farklılıkların, bir 

değişken olarak görüşmelere etkisinin tartışılması ile devam edecektir. Çalışmadan 

beklenen fayda, diplomatik alanda faaliyet gösteren yetkili ve atanmış 

diplomatlara, hatta geniş anlamda günlük yaşamda daha etkin görüşmeler yapmak 

isteyen bireylere yol gösterici bir takım pratik sonuçlara ulaşmaktır.  

PRENSİPLİ GÖRÜŞME  

Genel anlamıyla görüşme, insanlarla duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak, 

gerektiğinde onlar üzerinden ulaşmayı hedeflediğimiz değerleri elde etmek 

amacıyla yaptığımız sözlü ve beden diline dayalı etkinlikler bütünüdür (Yılmaz, 

2005: 99). Bu bağlamda görüşme, günlük yaşamın doğal ve ayrılmaz bir 

parçasıdır. Farkına varmasak bile evde, işyerinde, sokakta, kısaca geniş anlamda 

sosyal çevremizde her gün sayısız görüşme yaparız.  

Son derece önemli bu fonksiyonuna rağmen, bilimsel veriler ışığında etkin 

bir görüşme yapabilme konusunda görüşmecilerin yeterince bilgi sahibi 
olduklarını söylemek güçtür. Bu durumun kısa vadeli sonucu görüşmenin 

tıkanması, uzun vadeli sonucu ise taraflar arası güvensizliğin oluşması veya söz 

konusu güvensizliğin derinleşmesine yol açmasıdır.  
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Güven, bir ilişkideki en önemli unsurdur. Güvenin sarsılması, telafisi güç 

yaralar açabileceği gibi, güvensizlik ortamında sorunların çözüme kavuşturulması 

da çok mümkün değildir. Hatta pek çok sorun, aslında güvensizlik ana sorununun 

bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır.  

Dolayısıyla hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bilimsel araştırmalardan yoksun 

temelde yürütülen bir görüşmenin ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçlar aşikar, 

yaratacağı toplumsal ve uluslararası maliyetler yüksektir. Oysa verimli yapılan bir 

görüşme, her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir çözüm ortaya koyabilir, olası 

uyuşmazlıkları da ortadan kaldırabilir. Ayrıca bu sayede taraflar, sorunun 

tırmanması, çözümsüz kalması ya da üçüncü taraflara havale edilmesi gibi hallerde 

karşılaşabilecekleri maddi ve psikolojik kayıplardan da kurtulmuş olurlar.  

Pekiyi etkin ve başarılı bir görüşme yapabilmenin temel bazı kuralları 

nelerdir?  

Bu ana soru üzerine tartışmaya, verimli görüşme üzerine şu ana kadar en 

fazla etki yapan eserlerden birine, Harvard Üniversitesi bilim insanlarından Roger 

Fisher ve William Ury’nin Getting to Yes (1981) isimli çalışmasına değinerek 

başlamak isabetli olacaktır. Bu ünlü çalışmada Fisher ve Ury, insanların genellikle 

“yumuşak görüşme” (soft negotiation) ve “katı görüşme” (hard negotiation) olarak 
adlandırdıkları iki görüşme stiline kilitlendiklerini, oysa her iki stilin de 

uyuşmazlık çözümünde ya da sorunları ele almada etkisiz olduğunu iddia 

etmektedirler.  

Örneğin yumuşak görüşme stilinde görüşmeci, uyuşmazlıktan kaçınma ve 

bir an önce sorunu çözme yönünde tavır sergilemektedir. Bu yüzden karşı taraf 

lehine, dolayısıyla kendi aleyhine, verici bir pozisyon takınmaktadır. Ancak ortaya 

çıkan sonuç adil olmadığı için, yumuşak stil sergileyen görüşmeci bir süre sonra 

kendisini sömürülmüş hissetmekte, elde ettiği sonuçtan tatmin olmamaktadır. Bu 

durum ise uyuşmazlığın devamına zemin hazırlamaktadır.  

Öte yandan katı görüşme stili sergileyen görüşmeci, her ne pahasına olursa 

olsun kazanma, istediğini elde etme yönünde eğilim göstermektedir. Bu yüzden 
kendi isteklerini aşırı derecede ön planda tutarken, karşı tarafın haklı beklentilerini 

dahi göz ardı etmekte, hatta onları yok saymaktadır. Fakat bu tutum, çoğu kez 

karşı tarafın sert tepkisine ve aynı yönde yanıt vermesine yol açmaktadır. Bu 

şekilde görüşme kilitlenmekte, çözüme ulaşılamamaktadır.  

Yumuşak ve katı görüşme stillerinin her ikisini de kritik eden Fisher ve 

Ury'ye göre, görüşme sürecinde uyulması gereken dört ana kural bulunmaktadır. 

Bunlar sırasıyla şöyledir:  
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1. SORUNLA KİŞİYİ AYIRMAK  

Görüşme yaparken tarafların yaptıkları çok sık bir yanlış, görüşme 

konusunu ilgili kişiyle bütünleştirmektir. Bu yüzden, orijinal sorunun üstüne bir de 

karşı tarafa yönelik negatif duygular, onu alt etme egosu eklenmektedir. 

Dolayısıyla Fisher ve Ury’e göre görüşmeye başlarken atılması gereken ilk adım, 

duygusal açıdan zor olsa bile, sorun ile kişiyi ayırmak, soruna odaklanırken kişiye 

karşı yumuşak, kibar bir tavır sergilemektir.  

2. AMACA ODAKLANMAK 

Fisher ve Ury’e göre başarılı bir görüşme yapmanın ikinci kuralı, görüşme 

boyunca negatif duygulara yenik düşmemek, elde edilmek istenen amaçlara 

odaklamaktır. Bu ilkenin mantığı şudur: Genellikle başta olmasa bile görüşme 

sürecinde kendimizi negatif duyguların etkisine kaptırır, orijinal amacımızdan 

uzaklaşırız. Bu durum kendi pozisyonumuza kilitlenmemizden, karşı tarafın 

çıkarlarımıza uygun düşmeyen önerilerde bulunmasından, ya da soruna negatif 

yaklaşımından kaynaklanabilir. Ancak kaynağı ne olursa olsun, kontrolden çıkan 

duygular görüşme sürecini sekteye uğratır. Taraflar gerçek hedeflerinden saparak 

birbirlerine karşı negatif duygular içinde mücadele etmeye başlarlar. Bu durumda 

amaca ulaşılamadığı gibi, taraflar arası ilişki de şiddetli bir biçimde zedelenir. Bu 

yüzden görüşme sürecinde ideal olarak yapılması gereken, sakin bir biçimde 

görüşmeyi amaç yörüngesinde devam ettirmektir. Karşı taraf duygusal hale gelse 

bile, en azından diğer tarafın amaçtan sapmaması, duygusallığa duygusallıkla yanıt 

vermemesi gerekir. Bu tavır kısa sürede karşı tarafı da yeniden orijinal amaca 
yönlendirebilecektir.  

3. ÖNERİ ÜRETMEK 

Görüşmelerde sıkça rastlanan bir diğer yanlış da, tarafların amaçlarını dar 

kalıplar içinde tanımlamaları ve kafalarında önceden planladıkları hedeflerin 

dışında kalan olası sonuçları kayıp gibi algılamalarıdır. Oysa önceden planlanan 

hedefler, taraflara her zaman maksimum faydayı sağlayan hedefler olmayabilir. 

Dahası, bu hedefler genellikle karşı tarafın çıkarlarını göz ardı ettiğinden, kabul 

edilebilirlik açısından gerçekçi de değillerdir. Bu sebeple, Fisher ve Ury’ye göre 

görüşmeden etkin bir sonuç alınabilmesi için tarafların görüşme süreci boyunca 

pek çok öneri üretmeleri ve bu önerileri revize ede ede karara ulaşmaları 

gerekmektedir.  
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4. OBJEKTİF STANDARTLARA UYGUNLUK 

Fisher ve Ury tarafından ideal bir görüşmenin son kuralı olarak ortaya 

konan bu prensip de, görüşülen sonucun her ne kadar karşılıklı görüşme ürünü olsa 

bile, bir takım objektif kriterlere ters düşmemesi gereğine işaret eder. Bu prensiple 

vurgulanmak istenen, görüşme sonucunun adalet duygusuyla çelişmemesidir. 

Çünkü dış objektif kriterlere uygunluk, taraflara görüşmeden adil bir sonuç 

aldıkları izlenimi verir. Bu duygu tarafların tatmini, dolayısıyla varılan anlaşmanın 

kalıcılığı için şarttır.  

PRENSİPLİ GÖRÜŞMENİN DİĞER BAZI KURALARI 

Elbette başarılı görüşmenin ilkeleri Fisher ve Ury’nin bulgularıyla sınırlı 

değildir. Ancak anılan bilim insanlarının girişimleri, görüşmenin bilimsel açıdan 

mercek altına alınması gereken bir konu başlığı olarak ele alınmasına ve bu alanda 

pek çok araştırmanın yapılmasına zemin hazırlamış ya da esin kaynağı olmuştur. 

İşte bu araştırmalar ışığında ortaya çıkan başka bazı temel görüşme prensiplerini 

de şu şekilde özetlemek mümkündür:  

NEGATİF DUYGULARI GÖRÜŞME SÜRECİNE YANSITMAMAK 

Unutulmamalıdır ki, etkin bir görüşme daha çok bir mantık alışverişidir. 

Öfke, üzüntü, kırgınlık gibi negatif duygular, uyuşmazlık sürecinde doğal olarak 

yaşanmakla birlikte, mantığı gölgeler, ulaşılmak istenen amacı saptırır ve var olan 

uyuşmazlığı daha da tırmandırır. Dolayısıyla negatif duygular yoğun bir biçimde 

hissediliyor iken taraflar esas hakkında görüşmemeye özen göstermeli, bu 

duyguların ani etkileri geçene kadar makul bir süre beklenmelidir. Böylece daha 

rasyonel bir çizgide ilerleme imkanı yakalanabilecektir.  

RESMİYET DIŞI ORTAMLARIN KULLANILMASI  

Resmi görüşmeler görüşmecileri kendi pozisyonlarına hapseden ve karşı 

tarafa yönelik empatiyi sınırlayan bir karakteristiğe sahiptirler. Çünkü sonuçta 

görüşmeciler yalnızca üstlerine değil, kamuoyuna da hesap vermek 

durumundadırlar ve çoğu kez medya gözetimi altında faaliyetlerini sürdürürler. 

Oturuş pozisyonları dahi zıtlık, hatta çatışma ima edercesine karşılıklıdır. Tüm bu 

doğrudan ya da dolaylı baskıların sonucu bilinçaltı düzeyde dahi sınırlı hedefe tek 

taraflı bir biçimde odaklanırlar.  

Oysa resmiyet dışı ortamlarda bu baskı unsurları ya devre dışıdır ya da 

etkileri çok daha sınırlıdır. Her şey konuşulabilir, her türlü hareket edilebilir. 

Çünkü izlenmesi gereken bir prosedür ya da ulaşılması gereken bir hedef yoktur. 
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Ama işte tam da yaratıcı düşünceler için gerekli ortam budur. Aynı zamanda karşı 

tarafın bir rakip veya düşman değil, bir çalışma ortağı, bundan da öte bir insan 

olarak algılandığı ortam budur. Bu sebeple resmiyet dışı ortamlar uzlaşıya daha 

yatkın bir zemin yaratırlar. Bu yüzden de bu ortamların sıkça oluşturulmasına çaba 

gösterilmelidir.  

GÖRÜŞME KONULARINDAN ÖNCE GÜVEN OLUŞTURMAK  

Çelişen çıkarlara rağmen güven ve dostluk atmosferi verimli bir görüşme 

için esastır. Gerçekte çoğu görüşme bu ortam sağlanamadığı için daha baştan 

sekteye uğrar. Bu yüzden tarafların görüşme konusuna girmeden önce makul bir 

süre konu dışı, gayri resmi konuşma yapmalarında ve varsa ortak değerlerden söz 

etmelerinde yarar vardır. Yine bu çerçevede tarafların ortak yanlarının tespiti son 
derece önemlidir. Her ne kadar amaçları çelişse bile, iki insanın pek çok ortak 

noktası bulunabilir. Bir coğrafi yakınlık, benzer eğitimsel geçmiş, tutulan bir spor 

takımının ortaklığı ya da ortak paylaşılan bir müzik tarzı tarafları birbirlerine 

yaklaştırır, sorunlarını işbirliği havasında ele almalarına yardımcı olur (Moore, 

2014: 170-171).  

TEHDİTLERDEN KAÇINMAK  

Görüşmeleri sekteye uğratan ve gerçek yaşamda sıkça rastlanan bir başka 

yanlış da, görüşmecilerin karşı tarafı çabucak tehdit etmeye başlamaları ve bu 

yönde bir yığın gereksiz söz sarf etmeleridir. Araştırmalara göre tehdit, ancak 

görüşmenin son aşamasında, son bir çare olarak başvurulduğu ve gerçeğe 

dayandığı zaman etkili olabilir (Pruitt, v.d., 2004: 60-61). Ancak zamansız yapılan 

ve gerçeği yansıtmayan tehditler, karşı tehditleri davet ederler. Bu nedenle daha 

görüşme konusu taraflarca ele alınmadan görüşme sona erebilir. Bunun dışında, 

karşılıklı tehditler mevcut anlaşmazlığa bir de ilişkisel sorunlar ekleyerek çözüme 

ulaşmayı daha zor bir hale getirebilirler.  

NEGATİF DUYGULARLA MÜCADELE ETMEK  

Çoğu çetin görüşmelerde taraflar, karşı tarafa yönelik yoğun negatif 

duygulara sahiptirler. Bu duygular her zaman dışa yansıtılmazlar. Ancak geçmiş 

olaylarla bağlantılı olarak, gizliden gizliye tarafların belleğinde kazılıdırlar 

(Jackins, 1978). Özellikle bir uyuşmazlık uzun bir tarihsel geçmişe dayanıyorsa, 

negatif duyguların yoğunluğu neredeyse kaçınılmazdır.  

İşte bu çerçevede görüşmeler için taraflar yüz yüze geldikleri zaman, 

bastırılmış negatif duygular yeniden aktif hale gelebilmekte, bu da sürecin 

işleyişini oldukça yavaşlatabilmekte, hatta bazen görüşmelerin ciddi yara almasına 

sebep olabilmektedir.  
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Aslında profesyonel bir görüşmeci negatif duyguların dışa vurulmasına izin 

vermeli, hatta bunu teşvik etmelidir. Çünkü duygusal boşalım gerçekleşmeden 

insanların mantık çizgisinde hareket etmeleri oldukça zordur.  

Duygusal boşalım gerçekleşirken dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta 

vardır. Bunlardan birincisi, karşı tarafın yoğun olarak hissettiği bir olaya ya da 

duruma karşı tepkisel davranmamak, bu yönde ön planda bir açıklama 

yapmamaktır. Çünkü ani yanıt şeklinde yapılacak bir açıklama, haklı temellere 

dayansa bile, negatif hisler içerisinde olan karşı tarafça duyulmayacak, duyulsa 

bile objektif bir biçimde değerlendirilmeyecektir. Kendisinin anlaşılmadığı, 

hislerine önem verilmediği kanısına kapılacak olan karşı taraf, sonuçta daha da 

öfkelenecektir. Dolayısıyla negatif hisler içinde olan bir görüşmecinin ilk aşamada 

açıklama dinlemeye değil, dinlenmeye ve hislerinin onanmasına ihtiyacı vardır. 

Profesyonel bir görüşmeci de bunu yapmalıdır.  

Diğer önemli nokta ise duygusal boşalıma aynı şekilde yanıt vermemektir. 

Uygulamada bu elbette zordur. Üstelik karşı taraf hislerini ifade ederken aynı 

yönde davranmamak, bir zayıflık göstergesi ya da tavizkar davranma gibi 

algılanabilir. Ancak gerçekte duygularının etkisi altına girmeyen görüşmeci, 

görüşme sürecinin asıl kontrolünü elinde tutan taraftır. Çünkü onun bu tavrı, 

genellikle karşı tarafı da kısa sürede aynı yönde davranmaya, duygusallığı bırakıp 

mantık çizgisine gelmeye davet edecektir. Aksi halde görüşme orijinal amacından 

sapacak, karşılıklı suçlamalarla uyuşmazlık daha da tırmanacaktır. Doğal olarak 

böylesi bir atmosferde görüşmenin sonuca ulaşması mümkün değildir.  

KARMAŞIK SORUNLARDA BÖLÜMLER HALİNDE İLERLEMEK 

Bazı uyuşmazlık konuları basit ve tarafların çatışan tek bir amacı etrafında 

dönerler. Mal veya hizmet alım satımlarına ilişkin uyuşmazlıklarda olduğu gibi. 

Ancak çoğu uyuşmazlıklar görünürde algılandıklarından daha kompleks bir yapıya 

sahiptirler. Özellikle uluslararası ve uzun bir tarihsel geçmişe sahip 
uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusu genellikle birden fazladır.  

Araştırmalara göre, bu tür kompleks uyuşmazlıklara ilişkin görüşmelerde, 

uyuşmazlık konularının bölümlere ayrılması ve her bir bölümün ayrı ayrı ele 

alınarak sonuç arayışına gidilmesi, görüşmelerin başarı şansını artırmaktadır. Bu 

çerçevede, görüşmeye kolay halledilebilir, basit sorunlardan başlanması, kolaydan 

zora doğru bir seyir izlenmesi tavsiye edilmektedir. Çünkü basit sorunlara ilişkin 

uzlaşıların daha zorlu sorunların ele alınışını cesaretlendireceği, tarafları bu yönde 

motive edeceği ileri sürülmektedir (Pruitt, v.d., 2004: 186-187).   
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SUÇLAMA YAPMAMAK  

Pek çok görüşme sürecinde taraflar, belli sorunlar üzerine birbirlerini 

suçlama eğilimine girerler. Bu duruma gerçek yaşamda o kadar sık rastlanır ki, 

görüşme bazen görüşme olmaktan çıkıp adeta bir “suçlama yarışı” halini alır. 

Ancak karşılıklı suçlamalar, tarafları mantık çizgisinden uzaklaştırıp duygusallığa 

çekmek suretiyle görüşmenin seyrini olumsuz yönde etkiler. Görüşme kısa sürede 
orijinal amacından uzaklaşır ve çoğu zaman da çıkmaza girer.  

Dolayısıyla görüşmeler esnasında tarafların geçmişte yaptıkları negatif 

eylem ve işlemler yüzlerine vurulmamalıdır. Her insan geçmişin etkisi altında 

olmakla birlikte, profesyonel bir görüşmeci bunu kontrol altında tutmalı ve 

görüşme sürecine yansıtmamalıdır. Ayrıca unutmamak gerekir ki, karşı tarafa 

yönelik suçlama, büyük ölçüde sübjektif bir değerlendirmedir. Geçmişte sadece 

tek tarafın değil, her iki tarafın da hatalarının bulunma olasılığı yüksektir. Bu 

yüzden tek taraflı suçlamaya hazırlanan kişi kendi durumunu gözden geçirmeli, 

deyim yerindeyse çuvaldızı başkasına batırmadan önce iğneyi kendisine 

batırmalıdır.  

UZLAŞIYA AÇIK OLMAK 

Ulaşılmak istenen hedefte kararlı olmak esas olmakla birlikte, bu kararlılık 

çok katı bir biçimde algılanmamalıdır. Görüşmelerden sonuç elde edebilmek, kimi 

zaman karşı taraf lehine bazı tavizlerde bulunmayı gerektirebilir. Eğer bu tavizler 

ulaşılmak istenen hedefin ana çatısı ile çatışma halinde değilse verilebilir. Bu, 
sanılanın aksine zayıflık ya da amaçtan uzaklaşmak değil, amaca ulaşma 

stratejisinin ta kendisidir. Özellikle ortamın gerildiği, görüşmelerin çıkmaza 

girdiği dönemlerde karşı tarafa yönelik ufak jestler, verilen küçük tavizler, havayı 

bir anda ve radikal bir biçimde yumuşatabilir. Bunun ötesinde uzlaşmacı bir tavır, 

genellikle karşı taraftan da aynı yönde yanıt alır.  

GÖRÜŞMELERDE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE SÜRECE 

YANSIMALARI  

Yukarıda bahsi geçen prensipli görüşme kuralları, genel bir ifadeyle, her 

ortamda geçerli olabilecek türden kuralları içermektedir. Ancak görüşmeyi her 

yönüyle evrensel bir olgu olarak değerlendirmek yanıltıcı bir yaklaşımdır. 

Gerçekte her sosyal olgu gibi görüşme de kendi sosyal çevresinden bağımsız 

değildir. Dolayısıyla görüşme sürecine etki edebilecek kültürel farklılıklar da 

mutlaka dikkate alınmalı ve kültürlere göre değişebilen bazı spesifik kuralların da 

olabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır.  
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Nitekim bu görüşün en tanınmış temsilcilerinin başında Raymond Cohen 

gelmektedir. Cohen’e göre kültür, insan davranışları üzerinde etki yapan en temel 

değişkenlerin başında yer almaktadır. Sosyalleşme sürecinden geçen her bireyin 

içinde yaşadığı sosyal çevrenin normlarıyla yoğrulması, kişiliğinin de buna göre 

şekillenmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla bireyin hangi koşullarda nasıl hareket 

etmesi gerektiğini, söz ve davranışlarının anlamını kültür belirlemektedir (Cohen, 

1996: 487-488).  

Elbette bu noktada kültürün nasıl tanımlanacağı, değişen koşul ve ortamlara 

göre değişkenlik gösterip göstermeyeceği tartışmalıdır. Ancak Cohen ve 

izleyenlerine göre, kültürel değişim yaşam süreci boyunca gerçekleşmekle birlikte, 

temel izler kaybolmamaktadır. Başka bir ifadeyle kültürün özü, zaman ve koşullar 

değişse bile, büyük ölçüde sabit kalmaktadır (Cohen, 1996: 488-490, Avruch, 
1998: 2-5).  

Cohen’e göre dünya kültürleri “dar kontekst” (low context) ve “geniş 

kontekst” (high kontekst) olarak kabaca iki kategoriye ayrılmaktadır. Dar kontekst 

kültür Batılı ülkelerdeki hakim kültür olup, bireyci bir anlayışa dayalıdır. Bu 

yüzden de bireyin hareket tarzını belirleyen kontekst, sınırlı anlamında “dar” 

olarak ifade edilmektedir. Batılı ülkeler, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ile 

coğrafi anlamda Batılı olmasa bile bunların uzantıları sayılabilen Avustralya, Yeni 
Zelanda, Güney Afrika gibi ülkeleri kapsamaktadır. Geniş kontekst kültür ise 

yukarıda sayılanlar dışında kalan ve genellikle Doğu toplumları kültürlerine işaret 

etmektedir. Bu kültür tarzında bireycilikten ziyade, toplumsal uyum ve duyarlılık 

daha ön plandadır. O yüzden de bireyin hareket sahasına etki eden kontekst geniş 

olarak tanımlanmaktadır (Cohen, 1996: 490-498). Söz konusu bu ayrımın görüşme 

sürecine yansımaları ise şu şekilde olabilmektedir: 

Doğu toplumlarında her şeyden önce yüz, yani bireyin toplum içerisindeki 

görünümü veya toplum tarafından nasıl algılandığı son derece önemlidir. Bunun 

bir yansıması olarak da birey, sarf ettiği sözlerde gerçek durum ya da 

tercihlerinden ziyade, toplumdaki pozitif konumunu destekleyen ifadeler 
kullanabilmektedir. Dolayısıyla Doğu toplumlarında görüşmecilerin saf ettikleri 

sözlerin kendilerinden çok, söyleniş tarzları ve kullanılan beden diline önem 

verilmelidir.  

Yine Doğu toplumlarında arzu ve amaçların direk olarak ifade 

edilmelerinden ziyade, dolaylı ifade edilmeleri sıkça rastlanılan bir durumdur. Bu 

sebeple Batılı diplomatların Doğulu muhataplarıyla görüşmelerinde çabuk hareket 

etmemeleri, karşı tarafın niyet ve isteklerini uzun zamana yayılan bir süreç 

içerisinde anlamaya çalışmaları tavsiye olunur.  

Öte yandan Doğu toplumlarında “hayır” demenin oldukça zor olduğu 

unutulmamalıdır. Sosyal uyum ve duyarlılığın bir yansıması olarak ortaya çıkan bu 

durum, bir kez daha görüşme sürecinde sözlere karşı aşırı güven duyulmaması 
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gereğinin altını çizmektedir. Daha spesifik bir ifadeyle, görüşmelerde “hayır” 

sözcüğünü duymamak, “evet” olarak algılanmamalıdır. Benzer şekilde görüşmeler 

esnasındaki duraklamalar, laf değiştirmeler, sessiz gülümsemeler, kaçamak 

bakışlar, bulanık ve muğlak ifadeler genellikle bir durumun ya da önerinin açıkça 

ifade edilemeyen reddi şeklinde değerlendirilmeli, en azından bu olasılık kuvvetli 

bir biçimde göz önünde tutulmalıdır.  

Doğu toplumlarının görüşme sürecine yansıyan bir başka özelliği de, söz 

konusu toplum bireylerinin yabancılarla girdikleri iletişimin çoğu kez zor 

gerçekleşmesidir. Bu durum, özellikle iletişimin başlangıç aşamasında çok daha 

belirgin bir biçimde gözlenebilmektedir. Bunun nedeni, geniş kontekst kültürün 

fazlasıyla grup içi iletişim ve etkileşime dönük, dış gruplara ise mesafeli, hatta 
kimi zaman kapalı olmasıdır. Dolayısıyla görüşme sürecinde eğer birey 

muhatabını daha önce tanımıyor, arada asgari ölçüde de olsa bir ilişki bulunmuyor 

ise, görüşme öncesi resmiyet dışı iletişime daha fazla zaman tanınmalı, görüşme 

konusuna girmeden önce kişiye tanışıklık ve güven hissi verilmelidir. Yani kişi 

deyim yerindeyse psikolojik olarak “ısıtılmalıdır”.  

Dikkat edilmesi gereken bir husus da, Doğu toplumlarının görüşme 

esnasında oldukça duygusal davranabilmeleridir. Özellikle görüşme arzu 

edilmeyen bir çizgide gitmeye başlayınca, mantık, yerini öfke, kızgınlık, alınganlık 

gibi bir takım negatif duygulara kolayca bırakabilmektedir. Bu durumda esas 

görüşme konusuna ara verilmesi ve duygusal boşalım mekanizmalarının 

işletilmesi, görüşmenin yeniden işlerlik kazanabilmesi adına tavsiye olunur.  

Son olarak, Doğu toplumları görüşmeler sırasında ele alınan sorunları 

geçmiş sorunlarla bağlantılı olarak ifade etme eğilimindedirler. Bu durum, güncel 

sorunlara ilişkisel sorunlar ilave etmekte ya da somut sorunların geçmişten 

kaynaklanan ilişkisel sorunlarla karmaşık bir biçimde ifade edilmelerine yol 

açmaktadır. Bu nedenle görüşmeler esnasında, ideal olarak görüşmenin başında, 

ilişkisel sorunlar ele alınmalı, varsa geçmiş olaylara yönelik yanlış anlaşılmalar 

ortadan kaldırılmalıdır. Aksi halde, yani geçmişin güncel sorunlara ilişkin 

psikolojik yansımaları ortadan kaldırılmadan, dolayısıyla ilişkisel sorunlar 

başarıyla aşılmadan, somut problemlerin ele alınması zor bir hale gelebilmektedir.  

Pekiyi ya durum dar kontekst kategorisinde yer alan görüşmeciler açısından 

nasıldır? Doğulu toplumlara mensup görüşmeciler nelere dikkat etmelidirler?  

Genel olarak ifade etmek gerekirse, dar kontekst kültür görüşmecileri, geniş 

kontekst kültür görüşmecilerinin aksi yönde davranışlar sergilerler. Yukarıda 

değinilen davranış kalıpları sırasını izleyerek, bu duruma şu şekilde açıklık 

getirmek mümkündür:   

Öncelikle Batı kültüründe bireycilik anlayışı yüksek, sosyal duyarlılık ise 

göreceli olarak düşüktür. Sosyal gruplara karşı hissedilen aitlik duygusunun 

zayıflığı, bireysel tercih ve özgürlüğe verilen değer, bir sosyal gruptan diğerine 
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herhangi bir ağır sosyal yaptırıma maruz kalmaksızın kolayca geçebilme gibi 

özellikler, Batı kültürünün tipik karakteristiklerindendir. Kısacası birey tercihen 

bireyci hareket ettiği kadar, bunu kısıtlayacak bir sosyal yaptırımla da 

karşılaşmamakta, aksine bu, destek görmektedir. Dolayısıyla Batı kültüründe 

birey, toplumun gözünde nasıl gözükeceğine göre değil, tamamen kendi arzu ve 
amaçlarına göre hareket etme eğilimindedir.  

Bunun görüşme sürecine yansıması ise, her şeyden önce söze güven ve 

direklik şeklinde olmaktadır. Batılı görüşmeciler ne istediklerini veya 

istemediklerini tüm açıklığıyla ifade etmekten çekinmemektedirler. Zaman 

geçirmeden bunlar üzerinde görüşmeye girmek ve kısa yoldan, mümkün 

olduğunca çabuk, sonuca varmak istemektedirler. Beklemek, dolambaçlı yollardan 

konuya girmek, arzu ve istekleri dolaylı kanallarla ifade etmek, görüşme sürecini 

uzatmak gibi durumlar, Batı kültüründe sık karşılaşılan durumlar değillerdir. Bu 
nedenle görüşmenin amacı bağlamında Doğulu görüşmecilerin, Batılı 

muhataplarıyla yapılan görüşmelerde jestler, mimikler ve geniş anlamda beden 

dilinden ziyade, doğrudan sarf edilen sözleri esas almaları tavsiye olunur.   

Öte yandan Doğu kültürünün aksine, Batılılar için görüşme sürecine 

girerken karşı tarafla tanışık olup olmamak veya ortada görüşme yapılan kişiyle 

kişisel bir bağın bulunup bulunmaması, görüşmenin başarısını etkileyen bir faktör 

değildir. Bu kültürü yansıtan bireyler, yabancılarla psikolojik bir zorluk 
yaşamaksızın hemen iletişime geçebilmektedirler. Çünkü görüşme, hayatın doğal 

bir parçası olarak algılanmakta ve karşı tarafla kişisel bir bağ unsuru 

aranmamaktadır. Bu anlayış o denli yerleşmiştir ki, normal yaşamda birbirlerinden 

hoşlanmayan, hatta birbirilerine zıt iki birey dahi kolaylıkla görüşme sürecine 

girebilmektedir. Oysa geniş kontekst kültürlerde, görüşme öncesi tanışıklık 

geliştirmenin ve karşı tarafla kişisel bir bağ oluşturmanın, verimli bir görüşme 

atmosferi yaratmak için gerekli olduğuna yukarıda değinmiştik. Bu koşul Batılı 

görüşmeciler için belki en fazla arzulanan bir durum olmakla birlikte, olmazsa 

olmaz değildir.  

Duygusal tepki konusuna gelince, Batı kültüründe duygusal davranma ve 

özellikle bunu çözülmesi gereken sorunlara veya müzakere edilmesi gereken konu 

başlıklarına yansıtma, değer gören bir tutum değildir. Değer verilen anlayış, 

duygusallığın bastırılması ve mantığın ön planda tutulmasıdır. Bunun ardında 

yatan inanç ise, duygusal davranmanın bir zayıflık göstergesi ve daha da önemlisi, 

mantığı gölgeleyen bir faktör olarak değerlendirilmesidir.  

Bu çerçevede Batılı görüşmeciler görüşme sürecinde de yine, mantığı ön 

planda, duyguları ise kontrol altında tutma çizgisinde ilerleme gösterme 

eğilimindedirler. Görüşülen konunun başından sonuna dek direk sözlü iletişime 

önem vermekte, duygusallığa fazla kapılmamaktadırlar. Görüşme konusuna ilişkin 

olarak uyuşmazlığın tırmanması durumunda ise Batılı diplomatlar, duygusal 

boşalım ya da arabulucuya başvurma değil, karşılıklı iletişime ivme kazandırarak 
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sonuca gitme eğilimi sergilemektedirler. Yani Batılılar açısından uyuşmazlık 

tırmandıkça ikili iletişim daha bir önem kazanmakta ve buna dayanarak görüşme 

konusu sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır.   

Nihayet Batılı görüşmeciler sorunları genellikle güncel boyutlarıyla ele 

almakta, sorunların geçmişle olan bağlarını ise ikinci planda 

değerlendirmektedirler. Bu sebeple sorunlar tanımlanırken geçmişte ne 

olduğundan çok, şu anda ne yaşandığı önem kazanmaktadır. Bunun bir yansıması 

olarak da mevcut bir sorunun ilişkisel boyutu arka plana itilmekte, daha çok güncel 

ve maddesel yönü ya da yönleri ile ilgilenilmektedir.  

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 

Görüşme, bir sanat veya yetenekten çok, bilimsel yönü daha ağır basması 

gereken bir eylemdir. Çoğu insan iyi bir görüşmeci olduğunu sanır, ancak az sayıda 

insan bunun anlamını ve kurallarını bilir. Gerek diplomasi temsilcilerinin, gerekse 

sıradan insanların bu alanda sezgilerine dayanmak yerine, bilimsel veriler 

temelinde bilgilenmeye ihtiyaçları vardır. Bu, her şeyden önce, daha yapıcı siyasal 

ve toplumsal ilişkiler için gereklidir. Ancak prensipli görüşme yapmak, özellikle 

diplomat konumunda bulunan veya resmi görüşmeci sıfatı taşıyanlar açısından 

elzemdir, çünkü sıradan insanların görüşme başarısızlıkları yalnızca kendileri ya da 

yakın çevrelerini etkilerken, temsil ettikleri toplum adına hareket eden diplomasi 

temsilcilerinin bu şekilde hata yapma lüksleri yoktur. Elbette prensipli görüşmenin 

de istenilen hedefe ulaşma bağlamında başarısı garanti edilemez. Ancak şu ana 

kadar yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır ki, bu tür bir görüşme tarzının başarı 

elde etme şansı, geleneksel temelde yapılan görüşmelere göre çok daha yüksektir.  

Benzer şekilde kültür, insan davranışlarını kodlayan ve ona anlam 
kazandıran çok temel bir yapıdır. Çoğu zaman Batılı diplomatlarla Doğulu 

muhatapları arasında geçen görüşmelerin istenilen sonucu vermemesinin bir nedeni 

de, elbette diğer nedenlerin yanı sıra, tarafların aralarındaki kültürel farklılıkları 

doğru analiz edip, buna dayalı etkin bir iletişim süreci başlatamamalarıdır. Bu 

yüzden Batılı ve Doğulu görüşmecilerin birbirlerinin kültürlerini çalışıp ona 

duyarlı bir görüşme tarzı belirlemeleri, görüşmelerin başarı şansını artırabilecektir.  

Not etmek gerekir ki, yukarıda bahsedilen dar ve geniş kontekst kültürler 

şeklindeki ayrım basittir. Ancak henüz çok olgunlaşmamış analitik düzeyiyle bile 

söz konusu ayrım, diplomatik ilişkilerde kültürel farklılıkların yarattığı pek çok 

önemli noktaya temas etmektedir. Bundan sonraki aşamada bu noktaların daha 

ileri bilimsel araştırmalarla, daha derinlemesine incelenmesi, daha yapıcı ve 

çatışmadan uzak uluslararası ilişkiler adına isabetli olacaktır. 
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TÜRKİYE’NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI, TÜRK DIŞ 

POLİTİKASI’NI NASIL ETKİLEMEKTEDİR? 

Doç. Dr. Barış DOSTER* 

ÖZET 

Devletler, dış politikalarını yürütürken, belli konulara dikkat etmek, belli 

dengeleri gözetmek zorundadırlar. Bunların başında da devlet kapasitesi, coğrafi 

konum, ticari ilişkiler ve eğer varsa enerji bağımlılığı gelir. Türkiye, enerji 

tedarikinde dışa bağımlı bir ülkedir. Bu durum Türk Dış Politikası’na doğrudan 

yansımaktadır. Dahası, yüksek enerji ithalatı, cari açığın da en büyük nedenidir. 

Türkiye’nin, kullandığı doğalgazın yaklaşık üçte ikisini Rusya’dan, tükettiği 

petrolün kabaca yarısını İran’dan ithal etmesi, Türkiye’nin bu iki ülkeye karşı dış 

politikada manevra sahasını daraltmaktadır. Çünkü ithal edilen miktar çok 

yüksektir. Kısa sürede ikame edilmesi, seçenek yaratılması mümkün değildir. 

Rusya ve İran’dan başka, Türkiye’nin önde gelen enerji tedarikçilerinin Irak ve 

Azerbaycan olması da, Türkiye’nin niçin bölge merkezli bir dış politika izlemesi 

gerektiğinin en önemli nedenleri arasındadır. Bu gerçeklerden hareketle, 

Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi, bir yandan hem enerji 

türünde, hem de tedarikçi ülkede kaynak çeşitliliğini gözetmesi; bir yandan yerli 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokması; bir yandan da enerji tasarrufu 

ve enerji verimliliğinde önemli adımlar atması gerekir. Bu kapsamda gündeme 

gelen nükleer enerji santralleri, önemli bir seçenek oluşturmakla birlikte, nükleer 

santrallerin teknolojisi ve maliyetinin yanında, Türkiye’nin ihtiyacı ve büyüme 

hızı gözetilerek devreye sokulmalıdır. Aksi halde, Türkiye’nin ilk nükleer enerji 

santrali olması amaçlanan Mersin Akkuyu’daki nükleer santral örneğinde olduğu 

gibi, Rusya’ya verilen ihale nedeniyle, enerji tedarikinde Rusya’ya olan bağımlılık 

daha da artacaktır. Bu durum ise sadece enerji temininde değil, ekonomide ve dış 

politikada da Rusya’nın Türkiye üzerindeki nüfuzunun pekişmesine neden 

olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, İran, Enerji, Doğalgaz. 
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GENDER IN THE EUROPEAN UNION’S SECURITY AND 

“GLOBAL STRATEGY” DISCOURSES 

Assist. Prof. Gökçen YAVAŞ* 

ABSTRACT 

The European Union has begun to address the field of “gender and 
security” since the early 2000s. The EU has included a gender perspective within 

the security realm with the adoption of United Nations Security Council 
Resolution 1325 (2000) on “Women, Peace and Security” and a number of 

succeeding resolutions in the early 2000s. These resolutions basically constitute a 
number of categories such as “participation of women in the prevention and 

resolution of con-flicts, protection of women from gender-based violence, 
prevention and recovery.” The aim of this study is to emphasize that the EU, 
whose goal is to become a "global" actor and thus to de-velop its security and 
defense policy, instrumentalizes gender issues at military level, rather than 
focusing on the impacts of its gender perspective in the security field in its 
discourses. In this study, the EU’s discourses on "hard power" and "soft power" 

within the framework of the EU’s “global strategy” will be discussed. Then, how 

the EU approaches to the role of women in conflict prevention, conflict resolution 
and post-conflict processes together with its vision of developing and 
strengthening the military security and defense structures of the EU will be ex-
amined. 

Keywords:  European Union, Global Strategy Discourse, Women, Peace 
and Security, Gender. 
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TURKEY’S SOFT POWER PROJECTION THROUGH TURKEY 
SCHOLARSHIPS PROGRAM: CHALLENGES AND 

OPPORTUNITIES 

Assist. Prof. H. Kürşad ASLAN  
Şeyma YEŞİLYURT  

Enes K. KOŞAR* 

ABSTRACT 

The definition and use of political power has begun to change both 
theoretically and practically. In the global political system, countries now compete 
not only with hard power elements but also with soft power tools (country image, 
public diplomacy, cultural institutes and student exchange programs). This paper 
concentrates on a government funded student scholarship program, Turkey 
Scholarships Program, with an eye towards evaluating its soft power potential. As 
a state policy, Turkey (and Ottoman State too) has organized some student 
exchange programs to establish enduring bridges of fraternity and friendship in 
different periods of its history. Hosting foreign students is desirable not only in the 
context of soft power projection, but also in commercial terms too. It is estimated 
that around 900,000 foreign students in the US during the 2015/2016 academic 
year contributed US national economy with $ 33 billion and 450,000 foreign 
students contributed to 25.8 billion pounds to the UK economy. As of 2018, there 
are approximately 115,000 foreign students at Turkey’s higher education 

institutions, and it is estimated that those students’ contribution to the national 

economy might be around 4 billion dollars. As of 2012, China hosts about 250,000 
foreign students and aims to increase the number of international students to half a 
million by 2020. Brazil, Russia, India, Japan, and South Korea among others offer 
attractive opportunities for talented foreign students to their national universities. 
The main objective of this long-term project is to examine in a comprehensive way 
the extent to which the foreign students, in particular those with Turkey 
Scholarships, studying at the higher education institutions of our country 
contribute to the soft power capacity of Turkey. When looking at the literature, the 
number of studies analyzed in the context of political science discipline is 
extremely limited. In the few studies available, primary data and field studies are 
absent or very rare. Therefore, this project will collect primary data to contribute to 
the empirical literature on soft power and higher education nexus. Joseph Nye 
introduces 3 major legs of the soft power capacity: 1-) the culture of the country, 
2-) political values, 3-) foreign policy actions. Accordingly, this project entails in-
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depth interviews along with a variety of questions to be answered by a sample of 
Turkey Scholarship students. Additionally, data will be gathered through focus 
groups and expert opinions to complement in-depth interviews with students.  

Keywords: Turkey, Soft Power, Scholarships Program, US, UK.. 
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WHAT ARE THE PROSPECTS FOR TURKEY-EU 
COOPERATION IN FOREIGN POLICY? COMPATIBILITY OF 

TURKISH FOREIGN POLICY WITH THE EU FOREIGN POLICY 

Assist. Prof. Üyesi Zerrin TORUN* 

ABSTRACT 

This paper analyses Turkish foreign policy under the Justice and 
Development Party (AKP) government with a view to identify its compatibility 
with that of the European Union.  The paper starts with a section on characteristics 
and evolution of Turkish foreign policy. Following this, it focuses on the foreign 
policy of AKP governments, which have been in power since 2002. Between 2002 
and 2011 examples of divergence between Turkish and EU foreign policies can be 
observed. However, the prevailing ethos of the period i.e., relying on soft power 
and cooperating with neighbours is generally in line with the EU foreign policy 
approach. Following this is the analysis of the period after the Arab uprisings. 
Turkish response to the uprisings was a function of pre-existing economic 
relations. Where Turkey had high levels of economic investment, Turkish support 
to change took longer to come forth. Turkey could not avoid being associated with 
a certain faction of the societies in Egypt, Syria and Libya. In addition, Turkish 
foreign policy became interventionist during this period. These made Turkish 
foreign policy incompatible with that of the EU. This study argues that in the 
period after the Arab uprisings, approaches of the EU and Turkey to foreign policy 
have diverged. Therefore, it is expected that cooperation in foreign policy in the 
near future would be limited to the security and energy realms in ad hoc bilateral 
mechanisms. 

Keywords: Turkish Foreign Policy, European Union Foreign Policy, 
Justice and Development Party (AKP) governments. 
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THE COMPETENCES OF THE EU MEMBER STATE IN THE 
FIELD OF SECURITY 

Assist. Prof. Waldemar TOMASZEWSKI328 

ABSTRACT: 

EU treaty law distinguishes competences between the EU and its Member 
States. The scope of EU competence is constantly growing. The governments of 
the Member States wanted to ensure their decisions in matters of security. 
However, this area of international affairs is beginning to be dominated by EU 
institutions. It causes problems and conflicts of competence. An example is the 
issue of the allocation of immigrants between EU Member States and various 
concepts of the new EU external border security system. The division of these 
competencies should therefore be determined precisely. The lack of these 
regulations weakens the EU's integrity and threatens to break it down. This 
hypothesis is confirmed by Brexit and the current political and social situation in 
several EU countries. e.g. in Poland and Hungary. The purpose of the article is to 
indicate the current legal status and postulates de lege ferenda in the field of 
acquis communautaire.  

Key Words: Security, European Union, Law, Competences, Poland. 

INTRODUCTION 

We can treat the concept of security very broadly. In terms of functioning 
in the European Union, the most common considerations in this respect concern 
energy security, cultural security, and national identity. In this paper, I will focus 
on security regarding state sovereignty329. This will be considered in the aspect of 
the competence of the EU Member State and the EU's own competences330. 

The hypothesis was made: the EU treaty law distinguishes competences 
between the EU and its Member States. The scope of EU competence is constantly 
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330  A. Giddens, The Nation-State and Violence. Volumne Two of a Contemporary Critique 
of Historical Materialism, Cambridge 1984, p. 263-265; A. Warleigh, Conceptual 
Combinations: Multilevel Governance and Policy Networks, [in:] Palgrave Advances in 
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growing. The governments of the Member States wanted to ensure their decisions 
in matters of security. However, this area of international affairs is beginning to be 
dominated by EU institutions. It causes problems and conflicts of competence. An 
example is the issue of the allocation of immigrants between EU Member States 
and various concepts of the new EU external border security system. The division 
of these competencies should therefore be determined precisely. The lack of these 
regulations weakens the EU's integrity and threatens to break it down. 

On the basis of the Treaty arrangements (the Treaty of Lisbon331 and the 
Treaty on European Union332 and the Treaty on the functioning of the EU333), the 
authorities of the Member States transfer on the European Union part of their 
competences334. 

The interests of the Member States may be the driving forces of this 
transfer of competences. According to this functional theory of delegating 
competences, the EU and its institutions can influence the change of the political 
structure of the international system, and in the long run question the sovereignty 
of the national state335. 

The transfer of competences causes the creation of a common level of 
activity (in the Multi-level Governance system) and common interests336. Primary 
delegation was mainly considered.  

Its effects are: 

 a decrease in the scope of functions performed by the state; 
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336 J. Peterson, Policy Network, [in:] European Integration Theory, eds. A. Wiener, T. Diez, 
Oxford 2009, p. 119; P. Piattoni, The Evolution of the Studies of European Union MLG, 
[in:] Governance and Intergovernmental Relations in the European Union and the 
United States: Theoretical Perspectives, eds. E. Ongaro, A. Massey, M. Holzer, E. 
Wayenberd, Cheltenham 2010, p. 169. 
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 accumulation of competences at EU level; 
 lowering the legitimacy of the government of a Member State and the 

potential weakening of its electoral result. 
Having the Union's own competences means that only the Union can be a 

legislative basis in a given area of politics337. 

The Union has own competence in the following areas: customs union; 
establishing competition rules necessary for the functioning of the internal market; 
monetary policy for Member States whose currency is the euro; common fisheries 
policy; common commercial policy. 

In terms of competences shared with the Member States. Member States 
shall exercise their competence to the extent that the Union has not exercised its 
competence338. 

Shared competences: internal market; social policy; economic cohesion; 
agriculture and fisheries; environment; energy; freedom and justice.  

Competences in which Member States must pursue a coordinated policy 
(art. 5 TfUE): economic policy; employment policy; social policy. And the 
competences in supporting, coordinating or complementing activities of Member 
States (art. 6 TfUE): protection and improvement of human health; industry; 
culture; tourism; education, vocational training and sport; civil protection; 
administrative cooperation. 

The competences belonging to the Member States indicated in the Treaties 
include: imposing restrictions on the movement of capital and payments; defining 
the basic principles of social security systems; defining the content of teaching and 
organization of educational systems; ensuring cultural and linguistic diversity; 
defining the rules of ownership.  

And those that I will distinguish: application of measures to maintain law 
and order and ensure internal security in the spheres of visas, asylum, immigration 
and policies related to the free movement of persons; protection of basic security 
interests of the state. 

EU competences are expanding. This can happen by changing the founding 
treaties. It is dangerous to change treaties without the participation of national 

                                                           
337 G. Marks, F. Nielsen, L. Ray, J. Salk, Competencies, Cracks and Conflicts: Regional 

Mobilization in the European Union, [in:] Governance in the European Union, eds. G. 
Marks, F.W. Scharp, P.C. Scmitter, London 2006, p. 40-63. 

337 I. Bache, M. Flinders, Themes and Issues in Multi-Level Governance, [in:] Multi-level 
Governance, eds. I. Bache, M. Flinders, New York 2004, p. 3-10. 

338 The European Commission in the Twenty-First Century, ed. K. Hussain, Oxford 2013. 
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parliaments and without the participation of citizens (referendum). This is done 
through the procedure of a simplified revision of Treaties (passarelle) (art. 48, 
paragraph 7, of the Treaty on European Union). This provision allows the 
possibility of introducing changes in the decision-making procedures concerning: 
Space of Freedom, Security and Justice339. 

According to the treaty law, the indicated procedure does not apply to 
decisions affecting military or defense matters340. However, the practice has shown 
that it is not. 

There is also the possibility of extending competences with non-formal 
methods, mainly through: 

• an extended interpretation of the competences of the Treaties; 

• use of implied competences, general or additional competences; 

• exerting political and financial pressure on national governments. 

CHANGE IN THE POSITION OF AUTHORITIES IN POLAND 
AFTER THE ACCESSION TO THE EU.  

As a sovereign state, Poland should independently make decisions on the 
level of acceptance or rejection of certain policies. For example, the Polish 
government decided not to accept refugees and looks forward to introducing the 
principle of the voluntary reception of refugees. Such action will strengthen the 
guarantees of Polish sovereignty over migration. In return, Poland is ready to join 
the efforts to slow down migration and control EU borders. Currently, there is no 
other choice. Migration needs to be controlled effectively. To this end, the EU 
should strengthen cooperation with countries from which migrants and transit 
countries originate. Specify the terms of cooperation with countries such as Egypt 
and Syria. To support Turkey's activities to a greater extent. 

Poland is in favor of strengthening the protection of the EU's external 
border. Poland, after Finland, has the longest external border in the European 

                                                           
339 P. Lasok, General Principles of EU Law, [in:] Law of the European Union, eds. D. 

Vaughan, A. Robertson, A. Yevgenyeva, Oxford 2013, p. 45-60; P. Peers, External 
Relations, [in:] Law of the European Union, eds. D. Vaughan, A. Robertson, A. 
Yevgenyeva, Oxford 2013, p. 102-125; K. Bradlay, Legislating in the European Union, 
[in:] European Union Law, ed. C. Barnard, Oxford 2014, p. 97-138. 

340 E. Vink, Multi-Level Democracy: Deliberative or Agonistic? The Search for Appropriate 
Normative Standards, “Journal of European Integration” 2007, no. 3, p. 302-303; K. 
Goetz, European Integration and National Executives: A Cause in Search of an Effect, 
“West European Politics” 2000, no. 23, p. 55.  
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Union. Polish border with the Ukraine is (529 km), with Belarus (416 km), with 
Russia (210 km). Total: 1155 km. 

Poland has demonstrated the effectiveness in defending the external 
borders. 
Poland supports all EU initiatives strengthening the external borders. However, the 
Polish government does not accept uncontrolled expansion of Treaties for the 
competences of new institutions, such as the European Border and Coast Guard. 
Let me remind you, that this Guard was to be allowed to enter any part of the 
external border without the prior consent of the government of a Member State. It 
was blocked by Poland. 

One of the topics of this paper is the executive power in contemporary 
Poland. One of the main goals is to consider the problem of the relationship 
between normative solutions, related to the tasks and responsibilities of the 
executive, as well as their implementation in terms of functioning of the Polish 
state in the European Union. 

The essential aim of the paper is to diagnose the system of government in 
Poland and to determine the changes in scope of competences within the executive 
branch, which occurred as a result of the state's accession to the European 
Union341. Moreover, the issues analyzed include the competences of the organs of 
state power defining the scope of the “core sovereignty” of Poland. 

In the process of research the following questions appear: What are the 
obligations of the executive power in Poland arising from the country’s 

membership in the EU? What competencies of the executive bodies have already 
been submitted to the EU institutions? How did the political position of the 
executive power change after the accession to the EU? What is the real system of 
government in Poland after the country's accession to the EU? 

The main hypothesis is that following Poland’s accession to the European 

Union the whole system of government has changed in the scope of constitutional 
practice. The process resulted from the necessity of implementation of the EU 
obligations and some competences of the state authorities were transferred to the 
EU institutions. Therefore, the relations between various organs of power in 
Poland and their systemic status changed. 

                                                           
341 K. Goetz, European Integration and National Executives: A Cause in Search of an 

Effect, “West European Politics” 2000, no. 23, p. 55-60; T. Heukels, J. de Zwaan, The 
Configuration of the European Union: Community Dimensions of Institutional 
Interaction, [in:] Institutional Dynamics of European Integration: Essays in Honour of 
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Polish accession to the European Union brought tangible social and 
political economic benefits. However, the presence in the EU has also obliged the 
state’s organs of power to implement the commitments set by the EU342. 
Therefore, Poland’s particular objectives shall be achieved in consideration with 

benefits of other European Union Member States. 

Entering the current level of European integration in many areas required 
transferring competences to the European Union343. However, the competences 
that constitute Polish sovereignty, still belong to the state authorities. Extending 
the range of competences of the Union, therefore, does not undermine the 
sovereignty of the state, while changing the position 
of different subjects of the political system of state power. 

Through new roles and responsibilities regarding both the legislative and 
the executive power, the whole system of government is subject to evolution344.  

Polish Cabinet takes a leading position in conducting of European affairs345. 
It is mainly responsible for efficient functioning of the state in the system of the 
European Union. The possible activities of the President of the Republic were 
significantly limited, which actually weakened his "rationalized" position defined 
by the Constitution, whereas the Polish parliament, largely due to compensation of 
the loss of its legislative importance, gained significant competences in EU 
matters. Such circumstances meant that Polish membership in the European Union 
caused a practical divergence from a set normative system of government.  

Taking into account the requirements of the EU, a rationalized 
constitutional parliamentary system has been replaced by another form of 
parliamentarism.  

                                                           
342 A. Manzella, The Role of Parliaments in the Democratic Life of the Union, [in:] The 

European Union in the 21st Century, eds. P. Micossi, G.L. Tosato, Brussels 2009, p. 
257-270; K. Goetz, European Integration and National Executives: A Cause in Search 
of an Effect, “West European Politics” 2000, no. 23, p. 55; E. Tanja, A. Alberts, The 
Future of Sovereignty in Multilevel Governance Europe: A Constructivist Reading, 
„Journal of Common Market Studies” 2004, no. 1, p. 23-45.  

343 C. Colino, I. Molina, National Governments and the European Union, [in:] Handbook of 
Public Administration and Policy in the European Union, eds. M. P. van der Hoek, Boca 
Raton 2005, p. 341-355. 

344 N. Nugent, The Government and Politics of the European Union, Basingstoke 2010, p. 
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345 Intergovernmental Conference – IGC; http://www.euractiv.com/future-

eu/intergovernmental-conference-200-linksdossier-188163. 

http://www.euractiv.com/future-eu/intergovernmental-conference-200-linksdossier-188163
http://www.euractiv.com/future-eu/intergovernmental-conference-200-linksdossier-188163


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

295 

Just as in the Polish Constitution of the 2’ of May of the 1997, but also in 

practice, the functioning of the state within the European Union, it is not a model 
system of government. It has also underwent some rational changes which were a 
consequence of the real actions undertaken by the state authorities in the decision-
making and legislative processes of the European Union, as well as regarding the 
forum of the EU institutions346. This system is constantly in statu nascendi, yet, 
further defined as finalité politique of European Union. 

CONCLUSIONS AND POSTULATES TO EU DE LEGE FERENDA.  

The issue of competence European Border and Coast Guard and 
FRONTEX. Poland's position regarding the EU's external border security system 
is supported by the Visegrad Group countries: Hungary, the Czech Republic and 
Slovakia. In addition, maintaining the decision on the lack of forced relocation of 
immigrants among EU countries is a matter of ensuring security and protection of 
the external borders of the community. In this context, the reform of FRONTEX 
must lead to better security management, but above all to the EU's external 
borders. 

The issue of migrants. At the informal EU summit in Salzburg (September 
2018) Poland's position on the EU's external border security system, which was 
also the position of the Visegrad Group states, on the completely voluntary 
reception of refugees, was fully upheld. In addition, Austria and Sweden supported 
this position. The attitude of French citizens is also changing (more and more 
support for "Marine" Le Pen), like in Italy, Germany, Scandinavia. It is worth 
emphasizing this because it was the concept of Poland. 

Integrity of the EU. Lack of precise regulation of EU competences in the 
security system caused dissatisfaction in many countries. The example is Brexit. 
Britain's exit from the EU has caused an EU crisis. It is another element of the 
disintegration in Europe. It reduces its consolidation and strength in relation to 
other regions of the world and the subjects of the political scene. 

Therefore, it is in the EU's interest to maintain its consistency. This can not 
be done without a security system reform. However, with the sovereignty of the 
Member States. Among other important postulates of Poland towards the EU, we 
must indicate: 

• EU integration in the field of energy security 
• implementation of Treaty provisions in the field of security  
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• the change of the EU legal and institutional system can not threaten the 

sovereignty of the state 

Postulates de lege ferenda in the field of acquis communautaire. EU law 
can not violate: 

• the ability to stop the EU from increasing its competences; 

• procedures for amending an international agreement while maintaining 

constitutional requirements; 

• protection of human dignity and constitutional rights; 

• implementation of the principle of statehood, democracy, the rule of law; 

• implementation of the principle of social justice and subsidiarity; 

• implementation of constitutional values; 

• prohibition of transferring constitutional authority; 

• competence to create EU competences; 

• maintaining competences to shape the state security system. 

Belonging to the European Union causes in each of the Member States the 
problem of relations between the national law and EU law, defining the limits of 
opening the state order to European law and guaranteeing the sovereignty of the 
state. 

Despite numerous dilemmas in the aspect of the sovereignty of member 
states in the European Union, it should be noted that these countries maintain their 
sovereignty because their constitutions retain their meaning347. The addition or 
subtraction of certain competences may not affect the essence of sovereignty in the 
political sense. 

In particular, ensuring national security remains within the exclusive 
competence of each Member State. EU countries “facilitate the Union's fulfillment 

of its tasks and refrain from taking any measures that could jeopardize the 
achievement of the Union's objectives”348. In addition, if the Union takes measures 
to support, coordinate or complement Member States' activities, it "does not 
replace their competence in these areas"349.  

The legal order in the Member States is multi-component. Includes treaty 
norms, secondary EU law and national laws. Relations between the EU and the 
                                                           
347 Ch. Brown, Understanding International Relations, New York 2001, p. 128.  
348 Art. 4 of the TUE. 
349 Ibidem. 
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national legal order are evolving along with reforming EU law. Tribunals and 
constitutional courts in the Member States pointed to various attributes 
guaranteeing sovereignty, and legislative competences are one of the basic ones350. 
In this aspect, the issue of securing the national legal order before crossing the 
borders threatening sovereignty arises. Accession to the Union and the evolution 
of EU law result in the Member States monitoring this process in terms of 
compliance with the national constitution. The constitutional review ensures that 
the EU system is checked against the national law that is in correlation with it. 
This is confirmed by the practice of European tribunals and constitutional courts. 
France, Spain, Denmark and Greece recognize the primacy of EU law in relation 
to ordinary but not constitutional legislation. Italy, Sweden and Austria recognize 
the primacy of EU law, but with some restrictions. The Netherlands and Ireland 
recognize, without exception, the supremacy of EU law. 

In France, it was pointed out that the provisions of the Treaty of Lisbon are 
not the basis for transferring competences to the Union 351. In France, an 
appropriate amendment to the constitution was necessary in this respect and the 
supreme power of the constitution in the internal legal order was confirmed352.  

In Germany, it was recognized that the Treaty of Lisbon extended the 
application of the flexibility clause to the area of primary law of the Union, 
excluding foreign and security policy353. The Constitutional Court of the Czech 

                                                           
350 Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem wspólnotowym w orzecznictwie sądów 

konstytucyjnych państw Unii Europejskiej, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 

Warszawa 2010; J. Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa 2015, p. 369-371; R. Arnold, 
Koncepcje suwerenności w konstytucjach państw członkowskich Unii Europejskiej a 

integracja europejska, [in:] Suwerenność i integracja europejska, ed. W. Czapliński, 
Warszawa 1999, p. 82-86. 

351 Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007, http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisionp. 

352 LOI constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la 

Constitution (1); http://www.conseil-constitutionnel.fr; Décision n° 2007-560 DC du 
20 décembre 2007 ; http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions 

353 Act no. 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08, 2 BvR 
182/09, 
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; Leitsätze zum Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 
[http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.htm
l; W. Czapliński, European Union Law and Laws of the Members Statep. Sources of EU 
Law, [in:] Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, 
Warsaw 2013, p. 126-127. 
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Republic recognized that under the Treaty of Lisbon Member States retain their 
constitutional identity354.  

Issues related to the sovereignty of the state in the conditions of functioning 
in the European Union reformed by the Treaty of Lisbon were the subject of 
interest of the Constitutional Court of Latvia, the Hungarian Constitutional Court, 
or the Austrian Constitutional Court355. These authorities have ruled on the 
compatibility of the Treaty with the constitutions of states. In the indicated 
countries, it was indicated that possible changes to the treaty provisions can not 
lead to a departure from the principle of state sovereignty and a democratic state 
ruled by law. The importance of constitutional and constitutional identity as an 
attribute of the sovereignty of the Member States was pointed out. The European 
constitutional courts stressed the importance of the constitutions and laws of the 
Member States as guaranteeing sovereignty and national identity.  

The European Union remains a union of sovereign states, and Member 
States retain full sovereignty and are "masters of treaties". The European Union's 
competences can, therefore, be extended to the extent that it will not jeopardize the 
loss of the constitutional identity of the Member States. 
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“DOĞU'YA HAREKET” POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE 

HİNDİSTAN'IN ASYA-PASİFİK BÖLGESİ'NE OLAN 

YAKLAŞIMI: BEKLENTİLER VE BÖLGESEL YANSIMALAR 

Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU* 

Özet 

Uluslararası sisteme yön vermesi beklenen küresel güçlerden biri olarak 

etkinliğini konsolide etmeyi amaçlayan Hindistan, Çin'in bölgesel gücünü 

dengeleyebilmek amacıyla Asya-Pasifik Bölgesi'ne yoğunlaşmak istemektedir. Bu 

açılım, 1991'de ortaya atılan “Doğu'ya Bakış” politikasının devamı olarak, 

Modi'nin iktidara gelmesi sonrası güncellenerek “Doğu'ya Hareket” adını almıştır. 

Yeni Delhi'nin, başta ASEAN üyeleri ve Güney Pasifik olmak üzere bölge 

ülkeleriyle ticari, yatırım odaklı ve askeri-stratejik bir içerik ekseninde 

yakınlaşmasını ve Hindistan'ı merkeze alan bir bölgesel işbirliği geliştirmeyi 

hedefleyen bu inisiyatif, özellikle Çin'in “Tek Kuşak, Tek Yol” girişiminin dışında 

kalan Yeni Delhi'nin, bu girişimi dengeleme amacına hizmet edecektir. Japonya, 
Güney Kore ve Avustralya gibi, Çin'in gelişiminden ve bölgesel adımlarından 

endişe duyan ülkeler ile yine Pekin'in hamlelerini dengelemeyi hedefleyen birçok 

ASEAN üyesi de Yeni Delhi ile ticari, ekonomik ve güvenlik odaklı işbirliğine 

sıcak bakmaktadır. Bu yönüyle, “Doğu'ya Hareket” politikasının, Hindistan'ın 

bölgesel etkinliğini arttıracak ve onu birçok yönden Çin ile karşı karşıya getirme 

potansiyeli taşıyan bir adım olduğu ortadadır.  

Anahtar Sözcükler: Doğu'ya Bakış, ASEAN, Bengal Körfezi, Güney Çin 

Denizi, Hindistan Donanması.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. E-mail: gktrkt@gmail.com  

mailto:gktrkt@gmail.com


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

303 

INDIA'S APPROACH TO ASIA-PACIFIC WITHIN THE 
FRAMEWORK OF “ACT EAST POLICY”: EXPECTATIONS AND 

REGIONAL REFLECTIONS 

ABSTRACT: 

Aiming to conscientiously pursue its effectiveness as one of the global 

powers expected to guide the international system, India intends to focus on the 

Asia-Pacific region in order to balance China's regional power. As a continuation 

of the "Look East" policy that started in 1991, this policy was changed into as "Act 

East" after Modi has come to power. This initiative, which aims to bring New 

Delhi closer to ASEAN members and South Pacific countries at commercial, 

investment-oriented and military-strategic contents and to develop regional 

cooperation centering on India, this will also serve to New Delhi's regional 

purpose that implies upon balancing China. Many ASEAN members and countries 

such as Japan, South Korea and Australia, who are concerned about China's 

regional moves, are also warmly welcomed New Delhi's commercial, economic 

and security-focused cooperation attempts. In this respect, the "Act East" policy is 

a step that will increase India's regional effectiveness and bring it to the forefront 

of China in many ways.  

Key Words: Look East, ASEAN, Bay of Bengal, South China Sea, Indian 

Navy.  

GİRİŞ 

Soğuk Savaş döneminde “bağlantısızlık” yönünde bir dış politika izleyen ve 

sosyalist eksende bir ekonomik yapılanmaya sahip olan Hindistan, SSCB'nin 

dağılması ve Çin'in güç formasyonundaki değişime paralel olarak ekonomik ve 

siyasal hamlelerini farklılaştırmaya başlamıştır. 1991'den itibaren sosyalist temelde 

şekillenen planlı ekonomi modelinden uzaklaşan Yeni Delhi, serbest piyasa 

ekonomisine geçiş yapmıştır. Hindistan, Deng Xiaoping'in “Açık Kapı” stratejisi 

çerçevesinde ciddi bir başarı elde eden Çin'den de etkilenmiştir. Çin'in ekonomik 

anlamda büyük bir başarıya imza atıyor olması ve bu başarının bölgesel etkinliğe 

olumlu yönde yansıması, Hindistan'ı da farklı bir yol izlemeye itmiştir. Zira 

bölgesel bir lider olmayı hedefleyen ve Pekin ile rekabet edebilmeyi amaçlayan 

Yeni Delhi, komşu ülkeler ve genel olarak Güneydoğu Asya'da artan Çin 

etkinliğini kontrol altında tutması gerektiğinin bilincindedir. Bu noktada da 

ASEAN ile ekonomik, siyasal ve stratejik temelde yakınlaşmayı ön planda tutan 

“Doğu'ya Bakış (Look East)” stratejisi hayata geçirilmiştir. Bu strateji, 

Hindistan'ın ASEAN ile olan yakınlaşma sürecinde gerek ikili ilişkiler ekseninde, 

gerekse de kurumsal düzeyde başarılı olması ile bir üst perdeye taşınacak hale 
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gelmiştir. Az gelişmiş ve kendisi adına ciddi güvenlik riskleri de taşıyan 

Kuzeydoğu eyaletlerinin kalkınması ve Hint Okyanusu-Pasifik bağlamında güçlü 

bir donanma varlığı gösterebilmek adına daha etkin adımlar atması gerektiğini 

gören Hindistan, 2014 yılından itibaren “Doğu'ya Hareket (Act East)” stratejisine 

geçiş yapmıştır. Modi'nin en önemli hamlesi olarak görülen Doğu'ya Hareket 

stratejisi, Hindistan'ı, Hint Okyanusu Bölgesi'nde büyük bir “mavi deniz 

donanması (blue sea navy)” sahibi yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca ülkenin 

kuzeydoğu eyaletleri ile komşu ülkeler arasında büyük çaplı ulaştırma yatırımları 

aracılığıyla bölgesel bir ekonomik entegrasyona ulaşma yönünde projeler hayata 

geçirilmektedir.  

Doğu'ya Hareket stratejisinin Hindistan'ın bölgesel etkinliğini arttıracak 

olması, Çin'i, bu ülkenin hamlelerini yakından izlemek zorunda bırakmaktadır. 

Pekin, “Tek Kuşak, Tek Yol” inisiyatifi eliyle Yeni Delhi ile yakınlaşmak isterken, 

Modi yönetiminin buna sıcak bakmaması nedeniyle Hindistan'ın yakınlık kurmaya 

çalıştığı ülkelerde görünürlüğünü arttırmaktadır. Yeni Delhi ise ASEAN ile olan 

kurumsal yakınlığını sağlamlaştırırken, gerek bu birliğe üye olan ülkelerle, gerekse 

de Çin'in artan gücünden rahatsız olan bölge ülkeleriyle yakınlaşmayı 

sürdürmektedir. Hint Okyanusu'nu kendi doğal etkinlik alanı olarak gören 

Hindistan, Çin'in bu bölgeye nüfuz etme girişimlerinin önüne geçmek için ikili 

ilişkiler ve kurumsal hamleler çerçevesinde adımlar atmaktadır. Yeni Delhi, deniz 

ulaşımı ve ticareti hususunda serbestliği savunurken, Çin'in, Güney Çin Denizi 

özelindeki egemenlik iddialarını da açıkça reddetmektedir. Çin ile küresel bir 

mücadele içerisinde olan ABD, Hindistan ile stratejik bir işbirliği içerisindedir. 

Benzer bir şekilde Japonya, Güney Kore ve hatta Avustralya gibi Çin'den belli 

oranda tehdit algılayan bölgesel aktörler de Hindistan ile askeri, ekonomik ve 

siyasal anlamda yakınlık kurmaya başlamıştır. Kuşkusuz, bu görünüm, küresel 

rekabetin Hint Okyanusu-Pasifik ekseninde konsolide olduğunu da ortaya 

koymaktadır. 

Çalışmada öncelikle Doğu'ya Hareket stratejisinin temel yönelimi üzerinde 

durulacaktır. Sonrasında ise bu strateji kara ve deniz ayağı özelinde irdelenecektir. 

Son olarak ise Doğu'ya Hareket stratejisine bakış noktasında ABD, Çin ve ASEAN 

üyeleri başta olmak üzere küresel/bölgesel aktörlerin yaklaşımları ele alınacaktır.  

DOĞU'YA HAREKET STRATEJİSİNİN TEMEL YÖNELİMLERİ 

1991'de yürürlüğe giren “Doğu'ya Bakış” stratejisi, Soğuk Savaş'ın bitişinin 

ardından Hindistan'ın kendisini yeni sistemsel/bölgesel gerçekliğe entegre etme 

çabası olarak görülebilir. Nitekim öncesinde “bağlantısızlık” ekseninde bir dış 

politika izleyen ve sosyalist bir ekonomik işleyişe sahip olan bu ülke, yakın 
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coğrafyası ile olan ilgisini de oldukça sınırlı tutmuştur.356 Güvenlik problemleri 

dışında komşu ülkelerle pek fazla ilgili olmayan, siyasal anlamda içe dönük ve 

donanma unsurlarını ikinci plana iten bir çerçevede politikalarını şekillendiren 

Yeni Delhi, Soğuk Savaş'ın bitişiyle bu duruşunu sürdüremeyeceğini görmüştür. 

Nitekim SSCB'nin dağılması, Hindistan için nüfuz edilebilecek büyük bir alan 

(eski Sovyet coğrafyası) doğurmuştur. Üstelik Deng Xiaoping önderliğinde izlenen 

“Açık Kapı” stratejisi çerçevesinde ekonomik anlamda büyük bir atılım yapan 

Çin'e karşı bir denge sağlayabilmek de önemli bir hale gelmiştir. Zira Yeni Delhi 

ile Pekin arasında 1962'de savaşa kadar varan ve halen çözülememiş ciddi sınır 

sorunları mevcuttur. Çin'in ekonomik ve askeri açıdan güçlenmesi Hindistan'ı 

büyük bir güvenlik riski altında bırakabilecektir.357 Nitekim Pekin'in Pakistan ile 

kurduğu ekonomik ve askeri bağlar da Yeni Delhi'yi büyük bir çevrelenmişlik 

psikozuna itmektedir. Bu bağlamda, hem bu güvenlik riskini azaltabilmek hem de 

Pekin'in Bengal Körfezi ve genel itibarıyla Güneydoğu Asya'da artan ekonomik ve 

ticari görünürlüğünü dengede tutabilmek için Yeni Delhi'nin bir hamlede 

bulunması gerekmekteydi. Bu hamlenin adı ise, Doğu'ya Bakış olmuştur. Bu 

strateji çerçevesinde temel hedef, Hindistan'ın, “Asya Kaplanları” olarak görülen 

ve yakın coğrafyasında yer alan ASEAN ülkeleriyle ekonomik ve siyasal anlamda 

yakınlaşması olmuştur.358 Bunun yanı sıra, özellikle Bengal Körfezi'nde yer alan 

ülkelerle ekonomik/ticari ve hatta güvenlik alanında işbirliği arayışı içerisinde 

olmak ve Çin'i bu bölgeden olabildiğince uzak tutmak da önemlidir. Hindistan, 

“doğal” etkinlik alanı olarak gördüğü Hint Okyanusu-Pasifik bağlantısı genelinde 

ve özellikle Bengal Körfezi'nde askeri, ticari ve siyasal manada etkin ülke olması 

gerektiğini ilk kez Doğu'ya Bakış stratejisi çerçevesinde betimlemiştir. Bu strateji 

ekseninde hedeflenen unsurlardan biri de serbest piyasa ekonomisine geçişle 

birlikte benimsenen ihracata dayalı büyüme, finansal işbirliği ve doğrudan yatırım 

olanaklarından yararlanma hususudur. Komşu ülkelere olan ihracatını arttırmayı ve 

ekonomik işbirliği alanını genişletmeyi Doğu'ya Bakış stratejisinin merkezine 

yerleştiren Yeni Delhi, aynı zamanda Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden 

yatırım çekebilmeyi hedeflemiştir. ASEAN ülkelerinden gelecek yatırımlar ve bu 

ülkelerle kurulacak ticaret köprüsü de Hindistan adına çok önemliydi. Sri Lanka, 

Maldivler, Mauritius gibi Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkelerini ekonomik, 

ticari ve askeri anlamda kendisine yakın tutmayı amaçlayan Hindistan, 1991'de 

ilan ettiği bu strateji bağlamında ilk işbirliği adımlarını da atmıştır.  

                                                           
356  Rajiv Sikri, “India’s Look East Policy”, Asia Pacific Review, Cilt 16, No. 1, 2009, s. 

132-133.  
357  Harsh V. Pant, “Rising China in India’s Vicinity: A Rivalry Takes Shape in Asia”, 

Cambridge Review of International Affairs, Cilt 29, No. 2, 2016, s. 364-381. 
358  Manmohini Kaul ve Anushree Chakraborty, India’s Look East to Act East Policy: 

Tracking the Opportunities and Challenges in the Indo-Pacific, New Delhi: Pentagon 
Press, 2016.  
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Bu strateji çerçevesinde atılan en önemli adım ise ASEAN ile kurulan ve 

kurumsal bağlama da varan işbirliği olmuştur. Zira bu işbirliği, Yeni Delhi'nin, 

ASEAN üyesi ülkelerle olan ikili ilişkilerine de olumlu yansımıştır. Doğu'ya Bakış 

stratejisinin ortaya konmasının hemen ardından, 1992 yılında ASEAN'ın sektörel 

diyalog partneri olarak ilan edilen Hindistan, 1996'da her yönüyle diyalog ortağı 

olmuştur. Zamanla ASEAN ile olan temas alanını geliştiren Yeni Delhi, üye 

ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirirken, kurumsal işbirliğine de hız 

vermiştir. ASEAN Bölgesel Forumu, ASEAN'ın önemli bir paydaşı olan Doğu 

Asya Zirvesi'ne de katılan Hindistan, askeri-stratejik anlamdaki yakınlaşmanın 

göstergesi olmak üzere ASEAN Savunma Bakanları Toplantıları'nda da yer almaya 

başlamıştır. Singapur, Tayland ve Malezya, Çin ile gelişen ekonomik/ticari 

ilişkilerine paralel olarak, Hindistan ile olan ilişkilerini de geliştirmeye çalışarak 

ve ASEAN'ı da bu manada kullanarak kendileri açısından stratejik bir denge 

oluşturmaya çalışmıştır. ASEAN-Hindistan İlişkileri, Hindistan'ın 2010 yılı başı 

itibarıyla örgütün sahip olduğu serbest ticaret bölgesine dâhil olmasıyla stratejik 

bir bağlama kavuşmuştur.359 

Hindistan, Doğu'ya Bakış stratejisi çerçevesinde farklı bölgesel ve kurumsal 

alternatiflerle de temas kurmuştur. Hatta kurulan bu temas alanı, Doğu'ya Hareket 

stratejisinin en önemli sac ayaklarından birini oluşturmaktadır. Singapur ile 

1994'ten bu yana gerçekleştirilen, deniz ve hava unsurlarının katıldığı ve Hint 

Okyanusu-Güney Çin Denizi çevresinde düzenlenen SIMBEX askeri tatbikatları 

önemlidir.360 Yine, Tayland ile 2002, Endonezya ile ise 2005'ten bu yana Malakka 

Boğazı çevresinde CORPAT adı altında ortak deniz devriyeleri yapılmaktadır.361 

Tayland ile “Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Antlaşması” imzalamış olan Hindistan, 

bu ülkeyle yaptığı askeri tatbikatların yanı sıra Bangkok'u ASEAN pazarına olan 

temel açılım noktası olarak görmektedir. ASEAN içerisinde Hindistan'ın üçüncü 

büyük ticari partneri olan Malezya ise Yeni Delhi'nin 1993 yılında “Savunma 

Alanında İşbirliği” memorandumu imzaladığı bir ülkedir. Karşılıklı donanma 

gemileri ziyaretleri, deniz devriyeleri (CORPAT) ve arama-kurtarma tatbikatları 

yapan iki ülke, işbirliğini ASEAN içerisinde kurumsal bir düzleme dökmeye 

çalışmaktadır. Kuala Lumpur ile askeri teknoloji ve donanma alanında işbirliği 

içerisinde olan Yeni Delhi, bu ülkeyi Güney Çin Denizi ve Batı Pasifik'e nüfuz 

edebilme anlamında çok değerli bir partner olarak değerlendirmektedir. Hindistan, 

uzunca bir süre demokratik muhalefete destek verdiği Myanmar özelinde ise 

                                                           
359  David Brewster, “India's Defense Strategy and the India-ASEAN Relationship”, India 
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360  Sinderpal Singh, “India-Singapore Relations: Constructing a New Bilateral 

Relationship”, Contemporary Southeast Asia, Cilt 32, No. 1, 2010, s. 70-97.  
361  “CORPAT: India, Bangladesh Navies Institute Annual Coordinated Patrol”, 

GKTODAY, 25 Haziran 2018, https://currentaffairs.gktoday.in/corpat-india-bangladesh-
navies-institute-annual-coordinated-patrol-06201856444.html, (Erişim tarihi 25.9.2018).  
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1990'lı yılların başlarından itibaren tavrını değiştirmiştir. Askeri yönetim ile Çin 

arasındaki stratejik işbirliğini dengelemesi gerektiğini gören Yeni Delhi, 

Myanmar'daki cunta yönetimine yaklaşarak, bu ülkeyi ASEAN pazarına erişim 

anlamında gerçekleştirilecek çeşitli projelere dâhil etmiştir.362 Bu ülkenin enerji 

potansiyelinden, Bengal Körfezi'ne açılan stratejik konumundan ve Çin için olan 

kritik öneminden dolayı çok önemseyen Hindistan, Myanmar Donanması'na 

devriye gemileri başta olmak üzere askeri teçhizat hibe etmiştir. Aynı zamanda, 

Myanmar Ekonomisi'ne ciddi yatırımlar yapılmış ve altyapı olanaklarının gelişimi 

hususunda yardım eli uzatılmıştır. Fakat, bu ülke özelinde Çin'in halen üstün olan 

taraf olduğu söylenebilir.363  

Hindistan'ın “Doğu'ya Bakış” stratejisi çerçevesinde Hint Okyanusu'nu 

kendi etkinlik alanına çevirebilmek için ASEAN dışında BIMSTEC, SAARC ve 

IORA gibi kurumsal alternatiflere de önem vermeye başladığını görüyoruz. 

BIMSTEC, (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation) Bengal Körfezi'nde Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik 

İşbiliği İnisiyatifi olarak bilinmektedir. Hindistan'ın kendi bölgesel rolüne 

eklemleyerek liderlik rolünü üstlenmeye çalıştığı bu inisiyatif, teknolojik ve 

ekonomik entegrasyon amacını gütmekte ve Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Nepal 

gibi komşu ülkelerin yanı sıra, Yeni Delhi'nin esas rakibi olan Çin'i de içerisinde 

barındırmaktadır.364 Ne var ki, bu örgütün pek de etkin olduğu söylenemez. Zira 

üye ülkelerin birbirleriyle olan sorunları, karşılıklı güvensizlik ve Hint-Çin 

rekabeti bunun önüne geçmektedir.  

SAARC (South Asian Association For Regional Corporation) ise Güney 

Asya odaklı bir bölgesel entegrasyon girişimi olarak 1980'lerden beri 

gündemdedir. Ne var ki, Pakistan ile Hindistan arasındaki büyük çaplı sorunlar ve 

üye devletlerin ekonomik yönden birbirlerine pek de uyum göstermeyen yapıları, 

bu örgütü kendi çapında bir serbest ticaret bölgesi oluşturmaktan dahi 

alıkoymuştur.365 Esasen Hindistan'ın da, bu örgüte BIMSTEC kadar değer verdiği 

söylenemez. IORA (Indian Ocean Rim Association) ise Hint Okyanusu'na kıyısı 

olan devletleri deniz ticareti, ulaştırma ve deniz güvenliği alanlarında bölgesel bir 

işbirliği geliştirmeye yönelten bir kurumsal yapıdır. 1997'de, Hint Okyanusu'na 

kıyısı olan 20 ülke tarafından temelleri atılan bu girişim, sürdürülebilir bölgesel 

                                                           
362  Ramanand Garge, “Maritime Outreach as Part of India's Act East Policy”, Australian 

Journal of Maritime&Ocean Affairs, Cilt 9, No. 3, 2017, s. 150-167.  
363  Narayanan Ganesan, “Bilateral Issues in Myanmar's Policy Towards China”, Southeast 

Asian Studies at the University of Freiburg, Occasional Paper Series No. 38, 2018.  
364  Constantino Xavier, “Bridging the Bay of Bengal: Toward a Stronger BIMSTEC”, 

Carnegie India, Şubat 2018.  
365  Nivedita Jayaram, “Failure of Institutionalised Cooperation in South Asia”, Mantraya, 

Analysis No. 9, 2016.  
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kalkınma, balıkçılık ve kültürel işbirliği gibi hususları da bünyesinde toplamaya 

çalışmaktadır.366 Yeni Delhi, Hint Okyanusu'na referansla tanımladığı bölgesel 

hegemonya beklentisi nedeniyle, BIMSTEC'in tamamlayıcısı olarak gördüğü bu 

yapıyı Doğu'ya Bakış stratejisine entegre etmeye çalışmıştır.  

Doğu'ya Bakış, Hindu milliyetçisi ve oldukça ihtiraslı bir lider olarak 

görülen Narendra Modi'nin başbakanlık koltuğuna oturması sonrası, 2014 yılı 

itibarıyla “Doğu'ya Hareket” adını almıştır.367 Bu bağlamda, bölgesel gelişmeler, 

Hindistan'ın artan ekonomik ve askeri kapasitesi ve Çin'in ortaya koyduğu Tek 

Kuşak, Tek Yol inisiyatifi çok önemli bir rol oynamaktadır. ABD'nin, Çin'in 

büyümesinden duyduğu endişe ve bu bağlamda 2005'ten bu yana Çin'i dengeleme 

anlamında bölgesel partner olarak gördüğü Hindistan'a verdiği siyasal destek de bu 

dönüşümde önemli rol oynamaktadır. ABD'nin, özellikle Obama döneminde 

üzerinde durmaya başladığı, “Asia Pivot” stratejisinin en önemli sac ayaklarından 

birinin, Yeni Delhi olduğu ifade edilebilir.368 Hatta “Doğu'ya Hareket” terimini 

2011 yılında ortaya atan kişi de ABD'nin eski dışişleri bakanı Hillary 

Clinton'dur.369 Bu terim, Modi döneminden itibaren Yeni Delhi tarafından da 

kullanılmaya başlanmıştır.  

Narendra Modi tarafından 2014'te ilan edilen bu strateji, esasen Doğu'ya 

Bakış yaklaşımının devamı gibi algılanmaktadır. Gerçekten de, bu strateji 

çerçevesinde de Hindistan'ın ASEAN odaklı bölgesel entegrasyona olan olumlu 

bakışını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu duruşun temel nedeni, Yeni Delhi'nin 

ASEAN pazarına olan ihracatını arttırmak, bu ülkelere yatırım yapmak ve aynı 

zamanda Singapur ve Malezya olmak üzere örgüt üyelerinden doğrudan yatırım 

çekebilmektir. Yani Hindistan, ekonomik kalkınma odaklı dış politika anlayışını 

sürdürmektedir. Doğu'ya Bakış stratejisine ilişkin en önemli farkındalık 

unsurlarından biri ise coğrafyaya ilişkindir. Nitekim Hindistan, bu strateji 

ekseninde Bangladeş ile birlikte Okyanusya'daki Fiji başta olmak üzere 13 ada 

ülkesini de kapsama almıştır.370 Uzun yıllardır süregelen sınır sorununu çözen 
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367 Danielle Rajendram, “India's New Asia-Pacific Strategy: Modi Acts East”, Lowy 

Institute Analysis, 2014.  
368 Stephen Burgess, “The US Pivot to Asia and Renewal of the US-India Strategic 

Partnership”, Comparative Strategy, Cilt 34, No. 4, 2015, s. 367-379. 
369 “Remarks on India and United States: A Vision for the 21st Century”, US Department of 

State, 20 Temmuz 2011, https://2009-
2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/07/168840.htm, (Erişim tarihi 

25.9.2018).  
370 Isabelle Saint-Mézard, “India's Act East Policy: Strategic Implications for the Indian 

Ocean”, Journal of the Indian Ocean Region, Cilt 12, No. 2, 2016, s. 177-190.  

https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/07/168840.htm
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/07/168840.htm


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

309 

anlaşmanın yanı sıra, verilen yatırım desteği ve Dakka'yı, Hindistan'ın kuzeydoğu 

eyaletlerine bağlayacak birçok ulaştırma projesi, Bangladeş'in öneminin arttığını 

kanıtlamaktadır. Kuşkusuz, Tek Kuşak, Tek Yol inisiyatifi ekseninde Pekin'in 

Bengal Körfezi'ne nüfuz edebilmek için Dakka'ya verdiği önem, Yeni Delhi'yi 

politika değişimine zorlamıştır. Okyanusya'daki ada ülkeleriyle gelişen ilişkiler ise, 

Doğu'ya Bakış stratejisinin yalnızca Batı Pasifik ve Hint Okyanusu odaklı 

olmadığını kanıtlamayı amaçlamaktadır. Avustralya ile kurulan donanma ilişkisi ve 

bu ilişkinin stratejik bir bağlam kazanması, Yeni Delhi'nin, Okyanusya ile olan 

bağlarını da kuvvetlendirmesinde kritik bir önem taşıyacaktır. Zira Canberra ile 

Yeni Delhi arasında deniz sahasında, ABD'nin de destek verdiği ve Çin odaklı 

gelişen stratejik bir yakınlaşma sezilmektedir.  

Doğu'ya Bakış'a oranda askeri-stratejik yönü ağır basan bir strateji olan 

Doğu'ya Hareket, Hindistan'ın donanma stratejisini ön plana alan ve uzay 

teknolojisi ile siber güvenlik gibi hususlarda bölgesel işbirliğinden bahseden bir 

içeriğe haizdir.371 Bu durum, Modi tarafından bizzat açıklanmıştır. Hindistan'ın bu 

bağlamda en dikkat çekici hamlesi, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi 

(UNCLOS)'ne açıkça vurgu yaparak,372 deniz alanlarında ticaret ve ulaşım 

serbestliğinden bahsediyor olmasıdır. Hiç şüphesiz, bu hamle doğrudan Çin'i hedef 

almaktadır. Yeni Delhi, henüz hararetli bir şekilde Pekin'in üzerine gitmiyor olsa 

da, Çin'in, “Güney Çin Denizi”nde kendisine ait “Dokuz Çizgili Harita” uyarınca 

kıyıdaş devletlere karşı ileri sürdüğü egemenlik iddiasını kabul etmemektedir.373 

Deniz alanlarının paylaşımı hususunda komşu devletlerle UNCLOS'a uygun 

antlaşmalar yapan Hindistan'ın, Güney Çin Denizi hususunda da bu sözleşmenin 

altını çizmesi mantıklıdır.374 Hint Donanması, bu manada Çin ile anlaşmazlık 

içerisinde olan Vietnam'a askeri teknoloji alanında ve siyasal bağlamda destek 

vererek Çin'in iddialarını kabul etmediğini açıkça belirtmektedir.  

Hindistan'ın Çin'i dengelemesine ve bu anlamda ASEAN ülkeleri ile 

yakınlaşmasına çok önem veren ABD, bu ülkenin Güney Çin Denizi özelinde de 

Pekin ile anlaşmazlık içerisinde olmasından memnundur. Tıpkı Yeni Delhi gibi 

Vietnam'a bu bağlamda büyük önem atfeden Washington, Hindistan ile stratejik 

                                                           
371 V.V.Krishna, “India Science and Technology Cooperation with EU and Other Selected 

Countries”, INDIGO Policy, Policy Brief, 2016.  
372  Amrita Jash, “South China Sea in India's Strategic Gambit: Interests and Policies”, 

South Asia Democratic Forum, Focus No. 23, 2016.  
373  Mohan Malik, “India's Response to the South China Sea Verdict”, The American 

Interest, 22 Temmuz 2016, https://www.the-american-interest.com/2016/07/22/indias-
response-to-the-south-china-sea-verdict, (Erişim tarihi 25.9.2018).  

374  “Bangladesh Wins Maritime Dispute with India”, The Hindu, 9 Temmuz 2014, 
https://www.thehindu.com/news/national/bangladesh-wins-maritime-dispute-with-
india/article6191797.ece, (Erişim tarihi 25.9.2018).  
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ortaklık ilişkisi geliştirmiş durumdadır. Modi yönetimiyle yakın ilişkiler içerisinde 

olan Washington, bu yakınlığı özellikle ortak tatbikatlar ve askeri teknoloji 

alanında işbirliği hususlarıyla ön plana koymuş durumdadır. ABD, Hindistan'ın, 

Rusya ile olan askeri teknoloji ilişkisini ve bu ülkeyle kurduğu askeri teçhizat 

bağını etkisizleştirerek, Yeni Delhi'yi kendi silah sanayisine ve kendisiyle 

kurulacak bir savunma işbirliğine entegre etmek istemektedir. Hindistan'ın yerli 

silah sistemlerinin askeri teçhizat içerisindeki oranını arttırmak ve silah tedarikçisi 

bir ülke haline gelmek istemesi, ABD'yi, bu ülkeyle ortak geliştirilecek savunma 

sanayi işbirliğine gitmeye yönlendirmektedir. Tıpkı uzay çalışmalarında olduğu 

gibi, özellikle donanma altyapısı hususunda iki ülke arasında belli bir yakınlık 

kurulmaya çalışılmaktadır.  

Japonya ise, Doğu Çin Denizi'ndeki deniz alanlarının paylaşımı ve Senkaku 

(Diaoyu) Adaları'nın sahipliği hususunda anlaşamadığı Çin'e karşı,375 Hindistan ile 

işbirliği yapmayı stratejik bir tercih olarak görmektedir. Çin'i büyük bir güvenlik 

tehdidi olarak gören ve Pekin'in kendi ekonomik/ticari çıkarlarına zarar 

verebileceğini düşünen Tokyo, kendisiyle benzer endişelere sahip Yeni Delhi ile 

yakınlık içerisine girmiştir. Bu yakınlık, donanma altyapısı alanında işbirliği, ortak 

deniz tatbikatları ve Japonya'nın Hindistan'a olan yatırımları şeklinde 

okunabilmektedir.376 Anayasal sınırlamalar nedeniyle meşru müdafaa gücü dışında 

büyük bir donanma gücü olmayan, ancak uzun vadede bu hedefe ulaşabilmeyi 

gündeminden düşürmeyen Tokyo, Shinzo Abe ile Modi arasındaki yakınlıktan da 

memnundur. Tokyo, Yeni Delhi'nin desteğiyle, Vietnam, Bangladeş ve Myanmar 

gibi ülkelerle de yakın ilişkiler kurmak istemektedir. Benzer bir durum Güney 

Kore için de geçerlidir. Zira Güney Kore, deniz ticaretini sınırlandırabilecek 

donanma hamlelerinden dolayı Pekin'den rahatsızlık duymaktadır. Seul de tıpkı 

Tokyo gibi, Yeni Delhi ile işbirliği alanını genişletmeye çalışmaktadır. Özellikle de 

Hindistan'a yapılan yatırımlar ekseninde iki ülke ilişkileri gelişmektedir. 

Washington'un, gerek Japonya, gerek Güney Kore ve hatta gerekse de Avustralya 

özelindeki siyasal etkinliği ve bu ülkeleri Hindistan'ın “Doğu'ya Hareket” stratejisi 

çerçevesinde Yeni Delhi'nin doğal müttefikleri olarak görmek istemesi, hiç 

şüphesiz, bu ülkelerin Hindistan ile olan temaslarına etki etmektedir.  
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DOĞU'YA HAREKET STRATEJİSİ'NİN KARA AYAĞI 

EKSENİNDE YAŞANAN GELİŞMELER 

Tavuğun Boynu (Chicken's Neck) olarak da adlandırılan ve Nepal ile 
Bangladeş'in çevrelediği oldukça dar bir kara şeridi ile Hindistan'ın diğer 
bölgelerine bağlanan Kuzeydoğu Hindistan, Yeni Delhi için önemli bir sorun 
kaynağıdır.377 Zira 8 eyaletin* yer aldığı bu bölge, ekonomik gelişim itibarıyla ülke 
ortalamasının gerisinde olduğu gibi, siyasal açıdan da merkeze yabancılaşmıştır. 
Ayrıca bölge Tibet sınırında yer aldığı için, Soğuk Savaş döneminden bu yana 
Çin'den ciddi bir tehdit algılanmaktadır. Hatta Çin'in, Arunachal Pradesh üzerinde 
hak iddialarında bulunduğu ve Sikkim-Bhutan sınırı özelinde Hindistan'ı da 
yakından ilgilendiren sınır sorunları da yarattığı bilinmektedir.378 Kuzeydoğu 
Hindistan, ayrıca Bangladeş üzerinden gelerek Hindistan'ın diğer bölgelerine 
yönelen kaçak göçmen ağının da merkezinde yer almaktadır. Bölgeyle ilgili 
söylenmesi gereken bir diğer husus ise, siyasal ve coğrafi yabancılaşmaya bağlı 
olarak ve özellikle din tabanlı ayrım çizgilerinin de uyaran olarak kullanıldığı 
Assam merkezli bir ayrılıkçılığa sahip olmasıdır.379 Yeni Delhi'nin başını ağrıtan 
bu ayrılıkçılık talebi, Assam özelinde ve bölge genelinde terör hareketliliğine de 
neden olmaktadır. Hatta Hindistan, bu terör eylemlerinin ve ayrılıkçılık talebinin 
dış aktörler tarafından da kullanılabileceğine dikkat çekmektedir. Hiç kuşkusuz, bu 
minvalde altı çizilen “dış aktör” Çin'dir. Hindistan, kalkınma hızının arttırılması ve 
aynı zamanda bu eyaletleri merkeze bağlayacak kara, demir ve denizyolu ağlarının 
kurgulanması aracılığıyla, bu eyaletteki huzursuzluğun giderilebileceğini 
düşünmektedir. Doğu'ya Hareket stratejisinin ASEAN bağlantısına büyük önem 
atfettiği göz önünde bulundurulduğunda Kuzeydoğu Hindistan, Yeni Delhi için 
stratejik bir bağlam kazanmaktadır. Hint Hükümeti, bu stratejik değerin 
anlamlanabilmesi adına, ülkeyi ASEAN pazarına bağlayacak ve komşu ülkelerle 
yakınlaşarak uzun vadede güvenlik tabanlı bir işbirliği de doğurabilecek bir 
karayolu ağı yaratmanın peşindedir. Bu ağ, aynı zamanda denizyolu ile entegre 
edilecek ve bütünleşik bir hale gelecektir.380  
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Doğu'ya Hareket stratejisi ekseninde, Modi döneminde ortaya konan 

inisiyatiflere göz gezdirildiğinde, çeşitli ulaştırma ağlarının harekete geçirildiğini 

görüyoruz. Kaladan Çok Amaçlı Transit Ulaştırma Projesi, bu projelerden en fazla 

konuşulanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu inisiyatif çerçevesinde, Hindistan'ın 

Batı Bengal'deki liman şehri Kalküta (Kolkata), Myanmar'ın Rakhine Eyaleti'ndeki 

stratejik limanı Sittwe'ye denizden bağlanacaktır. Sonrasında ise, Sittwe 

limanından, Kaladan Nehri'ni takip edecek bir su yoluyla Myanmar'ın Chin 

Eyaleti'ndeki Paletwa'ya varılacaktır. Son olarak ise Paletwa'dan Hindistan'ın 

sınırdaki Mizoram Eyaleti'ne inşa edilecek karayolu vasıtasıyla hem Yeni Delhi'nin 

Kuzeydoğu Hindistan'a alternatif bir ulaşım yolu açmasının yolu açılacak hem de 

Myanmar ile olan ticaret ve ulaştırma bağı daha da kuvvetlendirilecektir.381 Bu 

ülkenin, Çin tarafından, kendi sınırına bitişik kritik bir aktör olarak görüldüğü 

düşünüldüğünde, Yeni Delhi'nin, Myanmar özelinde kendisi açısından dengeyi 

sağlamayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Projenin Kalküta-Sittwe denizyolu kısmı 

zaten on yıllardır kullanılmaktadır. Sittwe'yi Paletwa'ya Kaladan Nehri üzerinden 

bağlayacak nehir hattı ulaştırması için gerekli olan altyapı da tamamlanmıştır. 

Paletwa'dan Myanmar-Hindistan sınırındaki Zorinpui şehrine ve oradan da 

Mizoram'daki Aizawl üzerinden Assam ile Hindistan'ın Doğu-Batı otoyoluna 

bağlanacak karayolu bağlantısının ise en geç 2020'de tamamlanması 

beklenmektedir.382 Bu yatırımın Hindistan sermayesiyle ve Hint şirketleri eliyle 

gerçekleştirildiği de unutulmamalıdır. Yani Yeni Delhi de, tıpkı Çin'in Tek Kuşak, 

Tek Yol inisiyatifinde olduğu gibi, altyapı yatırımları gerçekleştirme yönünde 

adımlar atmaktadır. Projenin denizyolu, nehir rotası ve ve karayolu ağını entegre 

ediyor olması da ulaştırma ve mühendislik faaliyetleri hususunda Yeni Delhi'nin 

konsolide bir strateji geliştirdiğini ortaya koymaktadır.  

Hindistan'ın Arunachal Pradesh Eyaleti'nde ve Çin sınırına paralel olarak 

inşası süren Doğu-Batı Endüstriyel Koridoru Otoyolu (East-West Industrial 

Corridor Highway) ise, oldukça engebeli olan bölgeyi, Myanmar ve Bangladeş 

sınırına dek düzgün bir ulaştırma altyapısına kavuşturmayı hedeflemektedir. 

Assam sınırından başlayan, Arunachal Doğu-Batı Koridoru, Trans-Arunachal 

Otoyolu ve Çin sınırına paralel ilerleyen Arunachal Eyalet Otoyolu olmak üzere 3 

ayrı parçadan oluşan bu koridor, esasen Doğu'ya Hareket stratejisinin kara 

ayağının ülke içerisindeki en önemli ulaştırma unsuru olarak görülebilir.383 Mago-
Thingbu'dan Vijaynagar'a varacak ve Çin-Hindistan sınırındaki McMahon Hattı'na 

paralel ilerleyecek kısmına Arunachal Eyalet Otoyolu adı da verilmektedir. Henüz 

inşa aşamasında olan bu proje, Hindistan'ın üretim merkezi olan Batı eyaletleri ile 
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az gelişmiş kuzeydoğu bölgesini birbirine bağlayacaktır. Hindistan'ın, Çin eksenli 

olmasına karşın, orta vadede inşa edilmesi beklenen Bangladeş-Çin-Hindistan-
Myanmar (BCIM) bölgesel erişim ağına katılımı da bu rota üzerinden olacaktır.384 

Nitekim bu ağ ekseninde, Hindistan'ın Batı Bengal'deki Kalküta Limanı'nın 

karayolu ağı üzerinden Assam ve Manipur'a, Bangladeş'teki Dakka ve Chittagong'a 

ve Myanmar üzerinden de Çin'in Yunnan Eyaleti'ne bağlanması planlanmaktadır.  

Hindistan-Myanmar-Tayland “Dostluk Otoyolu” da henüz 

tamamlanamamış olmasına karşın, Yeni Delhi'nin Doğu'ya Hareket stratejisinin 

önemli unsurlarından biridir. 2016 yılı itibarıyla bitirilmesi planlanmasına karşın 

henüz tamamlanabilmiş değildir. Hindistan'da Guwahati'den başlayacak, dört 

şeritli ve 3200 km uzunluğundaki bu yol, öncelikle Myanmar'da Mandalay'a, 

oradan da Yangon üzerinden Tayland'daki Mae Sot'a bağlanacaktır.385 Bu yolun 

Bangkok'tan Kamboçya ve Vietnam'a uzatılabilmesi yönünde de birtakım projeler 

bulunmaktadır. Özellikle Yeni Delhi ve Vietnam, Güney Çin Denizi kıyısındaki Ho 

Chi Minh şehrini bu yolun sona ereceği nokta olarak görmek istemektedir. Hiç 

şüphesiz, bu işbirliği genel itibarıyla Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik 

iddialarına yönelik bir hamle niteliği taşıyacak ve Vietnam-Hindistan ilişkisinin 

stratejik boyutunu da Doğu'ya Hareket stratejisinin özüne uygun hale 

getirebilecektir. Yeni Delhi'nin ASEAN ile olan bağlantısını da kuvvetlendirecek 

olan Dostluk Otoyolu, Myanmar ve Tayland'ın, Hindistan açısından stratejik 

değerinin altını bir kez daha çizmektedir.  

Hindistan'ın ASEAN erişimini kuvvetlendirebilmek ve Doğu'ya Hareket 

stratejisinin demiryolu bağlantısını oluşturabilmek için üzerinde durduğu proje ise 

Bairabi-Sairang-Hmawngbuchhuah rotasıdır.386 Assam ve Mizoram eyaletlerini 

demiryolu ile birbirine bağladıktan sonra Kaladan Projesi'ne paralel olarak 

Myanmar'ın Paletwa şehrine varması planlanan bu demiryolu ağı inşa 

aşamasındadır. Henüz Paletwa kısmı (Myanmar) hususunda net bir adım atılmış 

değildir. Ancak Hindistan içerisinde kalan Bairabi-Sairang kısmı 2019 içerisinde 

açılacaktır.  

Hindistan, ASEAN erişimi alanında bu denli önemli bir rol biçtiği 

Myanmar'ın, Rakhine Eyaleti'ndeki Sittwe Limanı yakınlarında, Kaladan Nehri 
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kıyısında bir özel ticaret bölgesi oluşturacaktır. Bu bölge, aynı zamanda, 

Myanmar'ın Kyaukpyu Limanı'nda benzer bir yatırım yapmakta olan Çin'e 

verilecek bir cevap olarak okunmalıdır.387 Sittwe açıklarındaki doğalgaz 

sahalarında çıkarılmakta olan gaz özelinde belli bir payı olan (%30) Yeni Delhi, 

buradan çıkarılacak doğalgazı Kuzeydoğu Hindistan'a taşıyacak bir doğalgaz boru 

hattı (Sittwe-Aizawl-Silchar-Guwahati-Siliguri-Gaya) inşa etmek istemektedir.388 

Benzer bir şekilde, Rakhine'deki hidroelektrik potansiyelinin ayırdında olan 

Hindistan, Chindwin Nehri üzerine yapılacak Thathay Chaung Hidroelektrik 

Santrali ile özellikle Manipur Eyaleti'nin elektrik ihtiyacını gidermeyi ve 

Myanmar'ı bu anlamda da kendisiyle işbirliğine yönlendirmeyi amaçlamaktadır.  

Agartala-Feni-Chittagong Otoyolu ise, Tripura ile Bangladeş arasında sınır 

oluşturan Feni Nehri'ne paralel olarak yapılacak bir otoyol ile Agartala'yı 

Bangladeş'in Bengal Körfezi'ndeki stratejik önemi yüksek Chittagong Limanı'na 

bağlamayı hedeflemektedir.389 Bu proje için Dakka ile temaslar devam etmektedir.  

Görüldüğü üzere, Yeni Delhi, Doğu'ya Hareket stratejisi çerçevesinde 

ASEAN erişimini güçlendirmek amacıyla otoyol ve demiryolu ağını konsolide 

etmeye çalışmaktadır. Özel ekonomik bölge ve hidroelektrik santrali inşası 

inisiyatifleri ise, yaratılacak ticari işleyişi tamamlayacak ve işbirliğine farklı 

boyutları da entegre edebilecektir.  

DOĞU'YA HAREKET STRATEJİSİ'NİN DENİZ AYAĞI 

BAĞLAMINDA ANLAMLANDIRILMASI  

Yeni Delhi'nin, Doğu'ya Bakış stratejisi ile birlikte “kara” ülkesi 

zihniyetiyle hareket eden stratejik yönelimi değiştirme hedefine yönlendiğini 

belirtmiştik. Soğuk Savaş boyunca Çin ve Pakistan ile yaşadığı savaşlar ile anılan 

ve özellikle Pekin'den algıladığı tehdit nedeniyle gözünü kara sınırlarına diken 

Hindistan, Hint Okyanusu'na ilişkin herhangi bir açılım gerçekleştirmemiştir. Ne 

var ki, Soğuk Savaş'ın bitişi ve ülkenin neoliberal ekonomi politikalarına geçiş 

noktasına gelmesi, ticaret ve ihracat gibi hususları siyasetin merkezine taşımıştır. 

Bu bağlamda da sürekli olarak sorunlarla anılan ve güvenlik riskinin büyük olduğu 

karayolu yerine deniz yolunu kullanmanın çok daha mantıklı olduğu anlaşılmıştır. 

                                                           
387 Gregory B.Poling, “Kyaukpyu: Connecting China to the Indian Ocean”, CSIS Briefs, 

Mart 2018.  
388 Ashild Kolas, “Burma in the Balance: The Geopolitics of Gas”, Strategic Analysis, Cilt 

31, No. 4, 2007, s. 625-643.  
389 Pratim Ranjan Bose, “Tripura is Getting Infra-Ready to Serve as Gateway to Chittagong 

Port”, The Hindu Business Line, 24 Ocak 2018, 
https://www.thehindubusinessline.com/economy/tripura-is-getting-infraready-to-serve-
as-gateway-to-chittagong-port/article10049887.ece, (Erişim tarihi 26.9.2018).  
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Deniz ticaret filosu kurmanın ve bu filoyu koruyacak etkinlikte bir donanma gücü 

oluşturmanın “küresel bir güç” olabilme ve yakın çevresinde etkili olabilecek bir 

aktör olabilme anlamında çok önemli olduğunu gören Hindistan, donanma odaklı 

yaklaşımını Doğu'ya Hareket stratejisi ile farklı bir boyuta taşımaya çalışmaktadır. 

“Denize kör” bir ülkeyi, deniz gücü haline getirmeyi hedefleyen Doğu'ya 

Hareket,390 öncelikli olarak donanma kapasitesini geliştirebilmeyi, sonrasında ise 

bu kapasiteyi işbirliği ekseninde kullanabileceği bölgesel partnerler bulabilmeyi 

amaçlamaktadır. Bir “mavi deniz donanması” oluşturmak,391 Çin'in sürekli olarak 

artan deniz üstünlüğünü dengeleyebilmek ve Hint Okyanusu'nda etkin bir bölgesel 

güç haline gelmek anlamına gelecektir. Bu noktada, Hindistan'ın, donanma gücünü 

arttırıp, komşu ülkelerle işbirliği alanını genişletebilme çerçevesinde adımlar 

attığını görüyoruz. Ne var ki, Yeni Delhi, Çin'in Güney Çin Denizi ve çevresindeki 

hak iddialarından ve büyüyen “mavi deniz donanması” ile Pasifik ve Hint 

Okyanusu ekseninde güç temerküzüne gitmesinden endişe eden aktörlerle işbirliği 

yapmayı da Doğu'ya Hareket stratejisi bağlamında önemli addetmektedir.  

Hindistan, Soğuk Savaş döneminde SSCB ile kurduğu yakınlığı askeri 

teknoloji tedariki anlamında bugün de devam ettirmektedir. Bu durum, Hint 

Donanması açısından da geçerlidir. Nitekim Hint Okyanusu-Pasifik bağlantısı 

özelinde büyük bir “mavi deniz” gücü olabilmeyi ve Çin ile mücadele edebilecek 

bir güç olabilmeyi amaçlayan Yeni Delhi'nin askeri envanteri bu durumu 

doğrulamaktadır.392 Örneğin Hint Donanması'nda yer alan INS Vikramaditya 

isimli uçak gemisi “Kiev sınıfı” ve Rus yapımıdır. Yine donanma envanterindeki 

saldırı denizaltılarının önemli bir bölümü SSCB ve Rusya'dan alınmıştır. INS 

Chakra isimli nükleer güçle çalışan denizaltı da Rus yapımıdır. Donanma 

envanterindeki Rajput sınıfı destroyerlerin tamamı da SSCB'den alınmıştır. Hint 

Donanması'nın büyük önem verdiği fırkateynler içerisinde Talwar sınıfından 

olanlar da Rusya yapımı olarak dikkat çekmektedir. Bu donanmaya ait mayın 

tarayıcı gemiler de SSCB döneminde yapılmış ve Hindistan'a satılmıştır. 

Görüldüğü üzere, donanma envanterinde ciddi bir Rusya ağırlığı bulunmaktadır. 

ABD, Polonya, Almanya, Birleşik Krallık, İsrail, Güney Kore ve İtalya yapımı 

silahlar da bu envantere dahil olmasına karşılık, bu ülkelerin payı bir hayli 

düşüktür. Hindistan, özellikle son yıllarda yerli üretim gemi ve silah sistemleri 

kullanımına ağırlık vermek istemektedir. Ne var ki, bu alanda da ortak üretim ve 

                                                           
390 C.Raja Mohan, “No Longer Sea-Blind”, The Indian Express, 28 Mayıs 2018, 

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-indonesia-relations-narendra-
modi-joko-widodo-5193524, (Erişim tarihi 1.10.2018).  

391 Siraj Nizamani, “India's Emerging Indian Ocean Strategy”, IPRI Journal, Cilt 14, No. 1, 
2014, s. 66-80.  

392 “Active Indian Navy Ships”, Military Factory, 
https://www.militaryfactory.com/modern-navy/indian-navy.asp, (Erişim tarihi 
1.10.2018).  
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işbirliği anlamında yine Rusya ön plana çıkmaktadır. Donanmaya entegre bir 

şekilde kullanılacak olan Mig-21 ve Mig-27 türü saldırı uçakları ve yine Rusya ile 

birlikte geliştirilen BrahMos füze sistemi ile birlikte düşünüldüğünde bu durum 

açık bir şekilde gözler önüne serilmektedir.393  

Hindistan'ın Rusya ile askeri teknoloji alımı anlamındaki bu yakınlığı 

stratejik bir bağlam kazanmış durumdadır. Zira donanma dışında da özellikle S-
300 hava savunma sistemi kullanan ve 2016 sonlarında imzalanan bir antlaşmayla 

Moskova'nın son teknoloji ürünü S-400 hava savunma sisteminden de alacak olan 

Yeni Delhi,394 bu ülkeyi her daim yakınında tutmaktadır. Bu antlaşma çerçevesinde 

Rus yapımı nükleer bir denizaltı kiralayacak olan Hindistan, ayrıca 4 adet 

fırkateyni de envanterine katacaktır. Hatta Hindistan ile Rusya tarafından 

kurulacak ortak bir şirket eliyle askeri helikopter üretmeye yönelik bir inisiyatif de 

ortaya konmuştur.395 Rusya'nın, Çin ile olan askeri ilişkilerinin de işbirliği 

düzeyinde geliştiği göz önünde bulundurulduğunda, Moskova'nın, her iki devi de 

askeri teknoloji bağlamında yakınında tutup, bu ülkelerin gelişimini kontrol etme 

ve kendisi açısından da bölgesel bir dengeleme amacında olduğu anlaşılmaktadır. 

Hindistan'ın, donanma stratejisi ekseninde Hint Okyanusu-Pasifik odağında 

ortaklığa dönük bir anlam kazanan ABD ile olan ilişkileri ise, Yeni Delhi'nin 

Moskova ile olan bu askeri ilişkisi nedeniyle zaman zaman gerilmektedir. Nitekim 

ABD, Hindistan'ın, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını şüpheyle 

karşılamakta ve askeri teknoloji aktarımı ve geliştirilmesi anlamında kendisi yerine 

Rusya ile ortaklığa gidilmesini ciddi bir şekilde eleştirmektedir. Yeni Delhi ise, 

Rusya ile olan ilişkilerinin “tarihsel” bir arka plana yaslandığı, Rusya ile askeri 

anlamda yaptığı işbirliğinden memnun olduğu ve mevcut silah envanterinin bu 

ülkeyle işbirliği yapılmasını gerektirdiği gibi gerekçelerle Washington'a cevap 

vermektedir.  

Doğu'ya Hareket ekseninde Hindistan'ın yeni donanma anlayışının “uzak 

deniz savunmasına” yöneldiği söylenebilir.396 Tıpkı Çin gibi, “mavi deniz filosu” 

                                                           
393 “Air Force Veteran Suggests India Should Go For More Russian Su-30MKI/Su-35”, 

Sputniknews, 5 Aralık 2017, https://sputniknews.com/military/201712051059713541-
india-sukhoi-jets, (Erişim tarihi 1.10.2018).  

394 “India to go Ahead with S-400 Missile Deal with Russia Despite US Pressure”, The 
Times of India, 13 Temmuz 2018, https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-to-go-
ahead-with-the-s-400-missile-deal-with-russia-despite-pressure-from-
us/articleshow/64978620.cms, (Erişim tarihi 1.10.2018).  

395 “The US is Trying to Boost its Military Ties with India, But Russian Weapons are 

Getting in the Way”, Business Insider, 19 Haziran 2018, 
https://www.businessinsider.com/russian-weapons-causing-problems-for-us-india-
military-ties-2018-6, (Erişim tarihi 1.10.2018).  

396 “Indian Navy to Review Operational Effectiveness at High Level Meet”, The Economic 
Times, 13 Temmuz 2018, https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/indian-
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oluşturarak, kendisine yönelebilecek tehditleri kıyılarından çok daha uzakta açık 

denizde karşılamak ve orada bertaraf edebilmek şeklinde basitleştirilebilecek bu 

anlayış, saldırıdan çok caydırıcılık odaklı bir yaklaşımın ürünüdür. Bu minvalde, 

yeni nesil uçak gemileri inşası/alımı, nükleer güçle çalışan denizaltı ve yeni nesil 

füze sistemleri ile donatılmış destroyer ve fırkateynlere sahip olmak gibi hususlar 

ön plana çıkmaktadır. Tabi bu güç ile entegre olabilecek savaş jetleri, helikopterler 

ve uydu sistemleri de Yeni Delhi adına kritik bir önem taşımaktadır. Bu 

sistemleri/silahları, Rusya başta olmak üzere başka güçlerden alan Hindistan, yeni 

dönemde, gerek geliştirilecek ortaklıklar, gerekse de teknoloji aktarımı ekseninde 

yerli üretim silah sistemlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

Hindistan, Hint Okyanusu-Pasifik bağlantısı özelinde büyük bir küresel 

güç, bölge ülkelerinin güvenliğini ve istikrarını ön plana alabilecek bir “güvenlik 

sağlayıcı” olabilmeyi hedef olarak ilan etmiştir.397 Nitekim bu durum, Yeni 

Delhi'nin 2015 yılında ilan ettiği “Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Security 

Strategy” isimli donanma strateji belgesine de yansımıştır.398 Esasen 2007'de ilan 

edilen belgenin güncellenmiş ve genişletilmiş bir versiyonu olan bu belgede, 

donanma stratejisinin “bölgesel güvenlik sağlayıcısı olabilme” rolü çerçevesinde 

şekillendirileceği ifade edilmektedir. Stratejik, konvansiyonel ve nükleer bağlamda 

bir caydırıcı olmayı ve uzak deniz savunması çerçevesinde bölgesel güvenliği 

sağlayabilmeyi amaç edinen yeni donanma strateji belgesi, stratejik bağlama haiz 

su yollarını kontrol altında tutabilmeyi hedef olarak almaktadır. Bu minvalde, 

açıkça belirtilmemiş olsa da Bengal Körfezi, Malakka Boğazı ve Güney Çin 

Denizi'nin ön planda olduğu kuşkusuzdur. Fakat, her şeyden önce, Hindistan'ın 

Hint Okyanusu'ndaki üstünlüğünü ve doğal etkinliğini tüm bölgesel ve küresel 

aktörlerin kabul etmesi hedeflenmektedir.  

2015 tarihli donanma strateji belgesinde bahsedilen amaçlara ulaşabilmek 

için Hindistan'ın ön plana koyduğu ve atılması gereken bazı adımlar 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, dost devletlerin donanmalarıyla ortaklaşa Hint 

Okyanusu çevresinde gözetim yapacak ve gerektiği takdirde güvenlik risklerine 

müdahale edebilecek bir donanma varlığı oluşturmaktır. İkinci önemli adım ise, 

liman ziyaretleri, ortak tatbikatlar, donanma komutanları arasında arttırılacak 

iletişim ve stratejik planlama özelinde bölge ülkeleriyle resmi donanma 

ilişkilerinin geliştirilmesidir. Donanma stratejisinin öngördüğü üçüncü önemli 
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adım ise, eğitim olanakları sağlayarak ve teknik yardımda bulunarak bölge 

ülkelerinin donanma kabiliyetlerinin gelişimine katkı yapmak ve böylece onları 

yanına çekebilmektir. Münhasır Ekonomik Bölge (EEZ) gözetim misyonları, deniz 

haydutluğuna karşı mücadele, doğal afetlerle karşılaşan bölge ülkelerine insani 

yardım sağlanması gibi hususlar da Yeni Delhi'nin donanma stratejine entegre 

ettiği önemli unsurlardır.399 Deniz Savunma İşbirliği Antlaşmaları ile bölgesel 

etkinliği resmi bir boyuta yükseltmek ve böylece stratejik bir iletişim kanalı 

açabilmek de 2015 tarihli donanma strateji belgesinin diğer unsurları olarak 

görülebilir.  

DOĞU'YA HAREKET STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE 

HİNDİSTAN'IN DİĞER KÜRESEL VE BÖLGESEL AKTÖRLERLE 

İLİŞKİLERİ 

ABD ile İlişkiler 

Öncesinde de belirttiğimiz üzere, Washington'u, Yeni Delhi ile 

yakınlaşmaya iten temel bir faktör bulunmaktadır. Ekonomik yönden güçlenen ve 

bu gücünü öncelikle komşu ülkelere, sonrasında ise dünyanın hemen her bölgesine 

siyasal etkinlik olarak yansıtmak isteyen Pekin'in hamleleri, ABD ile Hindistan'ı 

aynı paydada birleştirmektedir.400 Çin'in, aynı zamanda Rusya ile olan 

yakınlaşması ve özellikle “Tek Kuşak, Tek Yol” inisiyatifi çerçevesinde attığı 

adımların küresel bir mahiyet taşıyor olması ABD'de endişe yaratmaktadır. Zira 

Pekin'in, Moskova ile birlikte sürekli olarak dillendirdiği “çok kutupluluğu” 

kurgulama yönünde bir hareketliliğe yönelmesi,401 Washington'un gücünü korumak 

için müttefik aramaya başlamasına yol açmıştır. Bu müttefik ise Hindistan 

olmuştur. Nitekim Hindistan ile Çin arasında sınır sorunlarının varlığı iki ülke 

ilişkilerini her daim çatışmaya açık bir pozisyonda tutmaktadır. Ayrıca Çin'in 

büyümesi ve Hindistan'ın arka bahçesinde etkin olmaya başlaması da özellikle 

Hint Okyanusu çevresinde hegemonik bir güce erişebilmeyi amaçlayan Yeni 

Delhi'yi arayışlara itmektedir. Soğuk Savaş döneminde SSCB ile kurulan yakınlık 

çerçevesinde Çin'i dengelemeyi başaran Hindistan'ın, yeni dönemde bu manada 

yanında tutmak istediği aktör ise ABD olmuştur. Rusya ile süregelen askeri 

teknoloji ve silah ticareti odaklı işbirliği devam ediyor olmasına karşın, 

Hindistan'ın, büyük askeri gücü, teknoloji aktarımı fırsatı ve siyasal/diplomatik 

                                                           
399 Ibid.  
400 George Perkovich, “Toward Realistic US-India Relations” Carnegie Endowment, 2010, 

https://carnegieendowment.org/files/realistic_us_india_relations.pdf, (Erişim tarihi 
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kanalları kullanma yeteneği ile ABD'yi müttefik olarak görmek istediği ortadadır. 

ABD'nin de Çin'e karşı, Hindistan ile yakın müttefiklik ilişkisi kurmak istemesi, 

bu süreci kolaylaştırmaktadır. Yeni Delhi'nin de, gerek BRICS içerisinde yer 

alarak, gerekse de Hint Okyanusu odaklı çeşitli kurumsal girişimler eliyle “çok 

kutupluluğu” özendiren yaklaşımı ise,402 şimdilik kaydıyla ilişkilerde büyük bir 

sıkıntıya yol açmamaktadır.  

Modi'nin iktidara gelmesi sonrası ilan edilen “Doğu'ya Hareket” 

stratejisinin daha 2011 yılında ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton tarafından 

öne sürüldüğünü biliyoruz. Nitekim Washington, Çin'i kontrol altında tutabilmek, 

bölge ülkeleriyle, başta güvenlik ve ticaret olmak üzere yakın ilişki kurabilmek ve 

gerektiği takdirde Çin'i çevreleyebilmek amacıyla ilan ettiği “Asia Pivot” 

stratejisinin odağına Hindistan ile işbirliğini koymuştur. Modi'nin iktidara 

gelmesinden sonra da ikili ilişkiler genel itibarıyla olumlu bir çizgide 

ilerlemektedir.403 Daha önce de belirttiğimiz üzere, Hindistan'ın Rusya ile olan 

askeri ilişkileri sorun yaratan en önemli husustur.  

İktidara gelmesinden yalnızca 4 ay sonra, Eylül 2014'te Washington'da 

Barack Obama ile görüşen Modi, bu görüşmeden hemen sonra Ocak 2015'te 

Obama'yı Yeni Delhi'de ağırlayarak, Hindistan'ın ABD ile daha yakın ilişkiler tesis 

edeceğini göstermiştir. Modi'nin iktidara gelmesinin ardından, iki ülke, 2005 

yılında imzalanan “Savunma Alanında İşbirliği” antlaşmasını 10 yıl daha 

uzatmıştır. Bu antlaşmanın uzatılması ile iki ülke orduları (özellikle de donanma) 

arasında yüksek düzeyli irtibatın ve ziyaretlerin arttırılması planlanmıştır.404 Ayrıca 

savunma sanayisi alanında ortak üretim yapılmasını (özellikle jet motoru ve uçak 

gemisi teknolojisi) öngören Savunma Teknolojisi ve Ticareti İnisiyatifi (Defence 

Technology and Trade Initiative) de anlaşmaya eklemlenmiştir. Bu belge, Yeni 

Delhi'nin savunma teknolojisi üretimi anlamında büyük bir önem atfettiği “Make 

in India” anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Obama'nın Ocak 

2015'teki ziyareti esnasında, iki ülkenin Asya-Pasifik eksenindeki işbirliğini 

yansıtan bir de belge imzalanmıştır. “Asya-Pasifik ve Hint Okyanusu Bölgesi için 

ABD-Hindistan Ortak Stratejik Vizyonu” adını taşıyan bu inisiyatif ile iki ülke 

belirtilen coğrafyada barış, refah ve istikrarın sağlanması bağlamında ortak hareket 

                                                           
402 Bernd Von Muenchow-Pohl, “India and Europe in a Multipolar World”, The Carnegie 

Papers, South Asia, Mayıs 2012.  
403 Harsh V.Pant ve Yogesh Joshi, “Indo-US Relations Under Modi: the Strategic Logic 

Underlying the Embrace”, International Affairs, Cilt 93, No. 1, 2017, s. 133-146.  
404 Ankit Panda, “5 Takeaways on US-India Relations After Modi's Meeting with Obama”, 

The Diplomat, 8 Haziran 2016, https://thediplomat.com/2016/06/5-takeaways-on-us-
india-relations-after-modis-meeting-with-obama, (Erişim tarihi 3.10.2018).  
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edeceklerini ifade etmiştir.405 İnsan hakları, demokrasi ve sivil özgürlüklerin 

geliştirilmesi ve denizlerde hareket/ulaştırma serbestliği gibi hususların altının 

çizildiği bu belge, genel itibarıyla Çin'in otoriter yönetimsel kalıplarına ve Güney 

Çin Denizi özelindeki iddialarına karşı olunduğu mesajını taşımaktadır. ABD ile 

olan temaslarda ve diğer bölge ülkeleriyle olan görüşmelerde “denizlerde 

serbestlik” ve “güvenlik” gibi hususların altının çizilmesi ve 1982 tarihli BM 

Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ifadesini bulması, Doğu'ya Hareket stratejisi 

temelinde Hindistan'ın Çin'i hedef alacağını açıkça vurgulamaktadır. Ne var ki, 

bölgeyle doğrudan bağının olmaması, Hindistan'ın, sorunun tarafı olan ülkelerin 

tezlerine destek çerçevesinde hareket etmesi ve böylece Pekin'i tam manasıyla 

karşısına almama tercihine yönelmesini beraberinde getirmektedir. Hindistan için, 

Çin'in artan donanma agresifliğine karşı olmak ile bu agresifliği baskılamak için 

ABD ve müttefikleriyle birlikte “doğrudan” Güney Çin Denizi'nde konumlanmak 

çok farklı anlamlara gelmektedir. Yeni Delhi, önceliği Bengal Körfezi ve Hint 

Okyanusu'na verdiği için, Çin ile büyük çaplı ve açık bir gerginliğe yol açarak 

kendisine zarar verebilecek hamlelerden kaçınmaktadır.406 Yani şimdilik kaydıyla, 

ABD'nin esas isteği olan Güney Çin Denizi bağlamında beraber hareket etme ve 

gerginliği tırmandırma seçeneğine yönelmemektedir. Yeni Delhi için donanma 

hamlelerinde öncelik Hint Okyanusu iken, Washington için Batı Pasifik ve Güney 

Çin Denizi'dir. Yine de, ABD'nin, Hindistan ile olan donanma işbirliğine stratejik 

bir önem atfettiğini görüyoruz. Zira Pekin ile Batı Pasifik ve özellikle Güney Çin 

Denizi ekseninde yaşanabilecek açık bir çatışma ya da tırmanma durumunda, 

Malakka Boğazı'nın batısında yer alacak güçlü bir Hint Donanması, Çin 

Donanması'nın karşısında çok kritik bir önem taşıyacaktır. Bu bağlamda, ABD ile 

Hindistan arasında 2016'da imzalanan Lojistik Değişim Memorandum Antlaşması 

(Logistics Exchange Memorandum of Agreement-LEMOA) çerçevesinde, her iki 

ülke de birbirlerinin donanma üslerini onarım ve lojistik ihtiyaçların giderilmesi 

noktasında kullanabileceklerdir.407 Ne var ki, Yeni Delhi, bu antlaşmanın, 

kendisine dost devletlere karşı girişilecek operasyonlarda kullanılamayacağını 

açıkça belirtmiştir.  

İki ülke denizaltı teknolojisi ve acil bir durumda birbirlerine denizaltı 

desteği verme hususunda da belli bir uzlaşıya varmıştır. Bu durum, Hindistan 

                                                           
405 “US-India Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean Region”, The 

White House Briefing Room, 25 Ocak 2015, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-
press-office/2015/01/25/us-india-joint-strategic-vision-asia-pacific-and-indian-ocean-
region, (Erişim tarihi 3.10.2018).  

406 Mohd Aminul Karim, “21st Century Maritime Power Politics in the Indian Ocean 
Region with Special Reference to the Bay of Bengal”, Pacific Focus, Cilt 32, No. 1, 
2017, s. 56-85.  

407 Mark Rosen ve Douglas Jackson, “The US-India Defense Relationship: Putting the 
Foundational Agreements in Perspective”, CNA Analysis&Solutions, 2017.  
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adına, özellikle Hint Okyanusu'nda sayısı ve etkinliği artan Çin denizaltılarına 

müdahale açısından önemlidir. ABD ile Hindistan arasında, Hint Okyanusu odaklı 

olarak yürütülen MALABAR tatbikatları ise düzenli olarak sürdürülmektedir.408 

2012 yılında Obama tarafından “stratejik partner” olarak ilan edilen Hindistan, bu 

tatbikatlar ile ABD Donanması'nın manevra yeteneğini, silah sistemlerini ve 

taktiklerini yerinde incelemektedir. Ayrıca kriz anında iki donanmanın birlikte 

hareket edebilmesine ilişkin çalışmalar da bu tatbikatlarda icra edilmektedir. Yine 

ABD komutasında teröre karşı ortaya konan Görev Gücü (Task Force) 150 ve 151 

içerisinde de Hint Donanması yer almıştır. Pakistan'ın bu görev gücündeki varlığı 

Yeni Delhi'yi tedirgin etse de, sorun yaşadığı bu ülkeyi izlemek amacıyla Yeni 

Delhi'nin bu misyonlarda yer aldığını görüyoruz. ABD'nin Hindistan ile olan 

müttefikliği, başta Japonya, Güney Kore ve Avustralya olmak üzere, Çin'in 

bölgede artan gücünden ve niyetinden endişe eden birçok önemli bölge gücünü de 

Yeni Delhi ile birlikte hareket etme yönünde cesaretlendirmektedir. Bu durum, 

özellikle donanma işbirliği ve ticaret açısından anlamlı sonuçlar doğurmaktadır.  

Japonya ve Güney Kore 

Tokyo'nun son dönemde askeri anlamda kendisini kontrol altında tutmayı 

amaçlayan anayasal kısıtlamaları aşabilme anlamında adımlar atmaya başlaması, 

bölgesel anlamda en önemli farkındalık unsurlarından biridir.409 Sahil güvenlik ve 

meşru müdafaa birimlerini kuvvetlendiren ve bir açık deniz donanması oluşturma 

yönünde yasal bir altyapı hazırlığına başlayan Abe hükümeti, özellikle Çin 

tarafından dikkatle izlenmektedir.410 BM nezdinde girişilen barışı koruma 

misyonlarına askeri destek veren ve hatta 2011 yılından bu yana Cibuti'de deniz 

aşırı bir üsse de sahip olan Japonya'nın,411 ABD tarafından, Batı Pasifik'te, Çin'in 

dengelenebilmesi için kullanılmak istendiğine ilişkin analizler de bulunmaktadır.412 

Hatta bunun için, Japonya'nın, ABD tarafından hazırlanan pasifist anayasasının 

değiştirilmesine ilişkin adımlara Washington'un herhangi bir tepki göstermediği de 

görülmektedir. Hiç şüphesiz, bu durum Pekin'de endişe yaratmaktadır. Çin-
                                                           
408 Ramanand Garge, “MALABAR-2015: Emerging Collective Defence in the Indo-

Pacific”, Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs, Cilt 7, No. 4, 2015, s. 252-
255.  

409  Sebastian Maslow, “A Blueprint for a Strong Japan? Abe Shinzo and Japan’s Evolving 
Security System”, Asian Survey, Cilt 55, No. 4, 2015, s. 739-765.  

410  Yee Kuang-Heng, “Smart Power and Japan’s Self-Defense Forces”, Journal of 
Strategic Studies, Cilt 38, No. 3, 2015, s. 282-308. 

411  “Japan to Expand SDF Base in Tiny but Strategically Important Djibouti”, The Japan 
Times, 19 Kasım 2017, https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/19/national/japan-
expand-sdf-base-tiny-strategically-important-djibouti/#.W7UDI2gzaUk, (Erişim tarihi 

3.10.2018).  
412  Björn Elias ve Mikalsen Gronning, “Japan’s Shifting Military Priorities: 

Counterbalancing China’s Rise”, Asian Security, Cilt 10, No. 1, 2014, s. 1-21. 
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Japonya ticari ilişkilerinin ve özellikle Japon şirketlerinin Çin'de olan 

yatırımlarının boyutu düşünüldüğünde, bu durumun dikkatle izlenmesi gerektiği 

açıktır.  

Japonya'nın, Senkaku (Diaoyu) Adaları ve Doğu Çin Denizi'ndeki 

egemenlik sahası konusunda Çin ile yaşadığı sorun, tıpkı Güney Çin Denizi'ndeki 

sorun gibi, bölgesel gelişmeleri etkileyebilecek en önemli hususlardan biridir.413 

Çin'in Doğu Çin Denizi'nde kendi iradesiyle “hava savunma bilgi sahası” ilan 

etmesi ve Japonya ile ABD'nin bu durumu tanımaması,414 tıpkı Güney Çin 

Denizi'ndeki “Dokuz Çizgili Harita”yı kıyıdaş ülkelerin ve Hindistan'ın 

tanımaması gibi bir probleme işaret etmektedir. 

Bu anlamda, Hindistan ile Japonya'nın, Çin'in büyümesinden ve özellikle 

açık denizlerdeki hareket serbestliğini kısıtlayacak iddialarından rahatsız iki ülke 

olarak birbirlerine yaklaşmaları doğaldır. ABD'nin her iki ülkeyle olan yakın 

ilişkileri ve bu ülkeleri birbirleriyle stratejik bağlar kurma hususunda 

cesaretlendirmesi de önemli bir adımdır. Modi ve Abe, iki ülke arasındaki ilişkiyi 

2014 yılı itibarıyla Özel Stratejik Küresel Ortaklık olarak tanımlamıştır.415 Hint ve 

Japon deniz kuvvetleri, Aden Körfezi açıklarında yaşanan “deniz korsanlığı” 

girişimlerine karşı birlikte hareket etmekte ve Kasım 2011'den bu yana da JIMEX 

adı altında Japon Denizi ve Bengal Körfezi açıklarında ortak donanma tatbikatları 

yapmaktadır. Bu tatbikatlar, Doğu'ya Hareket Stratejisi sonrası, ABD'nin de 

isteğiyle Japon Meşru Müdafaa Deniz Gücü'nün MALABAR'a katılımı ile üçlü bir 

tatbikat şekline büründürülmüştür.416 Hindistan, donanma teknolojisini 

geliştirebilmek için 15 adet Japon yapımı US-2 amfibi deniz uçağı satın almıştır. 

Yeni Delhi, Japonya'dan Soryu sınıfı denizaltılar da satın almak istemesine karşın, 

bu hususta henüz anlaşma sağlanabilmiş değildir.417 Shinzo Abe, Hindistan'ın yanı 

sıra Avustralya'nın da içerisinde olacağı ve ABD ile entegre hareket edebilecek 

“demokratik ülkelerden kurulu” bir bölgesel işbirliği oluşturmak istemektedir. Ne 

                                                           
413  Eivind Lande, “Between Offensive and Defensive Realism-The Japanese Abe 

Government’s Security Policy Toward China”, Asian Security, Cilt 14, No. 2, 2018, s. 
172-192. 

414  Amrita Jash, “China, Japan and the East China Sea Imbroglio”, Maritime Affairs: 
Journal of the National Maritime Foundation of India, Cilt 13, No. 2, 2017, s. 76-83. 

415  Ramanand Garge, “The India-Japan Strategic Partnership: Evolving Synergy in the 
Indo-Pacific, Australian Journal of Maritime&Ocean Affairs, Cilt 8, No. 3, 2016, s. 257-
266. 

416  Natsuyo Ishibashi, “Japan’s Policy Toward India Since 2000: For the Sake of 
Maintaining US Leadership in East Asia”, The Pacific Review, Cilt 31, No. 4, 2018, s. 
515-532. 

417  “Japan Unlikely to Join Indian Sub Tender”, Defensenews, 11 Nisan 2015, 
https://www.defensenews.com/naval/2015/04/11/japan-unlikely-to-join-indian-sub-
tender, (Erişim tarihi 4.10.2018).  
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var ki, Hindistan, Çin'i tam manasıyla karşısına alacak geniş kapsamlı adımlar 

atmaya şimdilik kaydıyla yanaşmamaktadır. 

Hindistan'ın Güney Kore ile olan ilişkisi ise genel itibarıyla ticaret ve 

yatırımlar seviyesinde ilerlemektedir. Doğu'ya Hareket Stratejisi ile birlikte hacmi 

artan ikili ticaret 2017 yılında 20 milyar doları bulmuştur. İki ülke, 2030 yılında 50 

milyar dolarlık bir ticaret hacmi yakalamayı amaçlamaktadır.418 Güney Kore'nin 

“Yeni Güney Stratejisi” ekseninde ASEAN pazarına ve Hint alt kıtasına ticari 

anlamda açılmayı planlıyor olması, Yeni Delhi'nin stratejisiyle örtüşen bir durum 

yaratmaktadır. İki ülke ticaret hacmini arttırmanın yanı sıra, özellikle Hindistan'da 

teknoloji, telekomünikasyon ve turizm alanında ortak yatırımlar yapmayı ve bölge 

ülkeleri ekseninde de kurulacak ortak şirketler eliyle faaliyet göstermeyi 

tartışmaktadır. Samsung'un, Yeni Delhi yakınlarındaki yeni yatırımının, Güney 

Kore Başbakanı Moon Jae-in tarafından açılması bu durumun sembolik bir 

yansımasıdır.419  

Güney Kore'nin, ABD tarafından ülkeye yerleştirilen Geçici Yüksek İrtifa 

Hava Savunma Sistemi (THAAD) özelinde Çin ile sorun yaşıyor olması ve ABD 

müttefiki olması, Hindistan ile yakınlaşmasında önemli bir rol oynamaktadır.420 

Hint ve Güney Kore Sahil Güvenlik birimleri, Sahyog-Hyeoblyeog adında, Hint 

Okyanusu özelinde arama-kurtarma ve deniz korsanlığına karşı mücadele yönünde 

tatbikatlar yapmaktadır. Uzun vadede, Seul'ün de Hindistan, ABD ve Japonya'nın 

birlikte yaptığı MALABAR tatbikatlarına katılımı da beklenebilecek bir 

gelişmedir. Seul, gemi yapımı sektöründeki öncü rolüyle, gerek Hindistan'ın, 

gerekse de Bengal Körfezi çevresindeki ülkelerin en yakın partnerlerinden biri 

olacaktır. 2016'da SAGARMALA adı verilen projenin bir parçası olarak 

Hindistan'da gerçekleştirilen Küresel Denizcilik Forumu'nun partner ülkesi olarak 

Güney Kore'nin seçilmiş olması dahi bu durumu doğrulamaktadır.  

 

 
                                                           
418  “India, South Korea Aim to More Than Double Trade to $50 Billion”, Reuters, 11 

Temmuz 2018, https://in.reuters.com/article/india-southkorea-trade/india-south-korea-
aim-to-more-than-double-trade-to-50-billion-idINKBN1K10H6, (Erişim tarihi 
4.10.2018).  

419  “Modi, South Korean President Inaugurate World’s Largest Mobile Manufacturing 

Plant in Noida”, The Hindu, 9 Temmuz 2018, 
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Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in South Korea”, Contemporary 
Security Policy, Cilt 38, No.3, 2017, s. 321-344. 
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Avustralya 

Hindistan'ın stratejik yönelimi anlamında birincil önemde olmasa da Güney 

Pasifik'te yer alan en önemli aktör konumundaki Avustralya, Doğu'ya Hareket 

anlayışı çerçevesinde yakınlık kurulan ülkelerden biridir. Bu yakınlık ise, genel 

itibarıyla donanma alanında işbirliği ve Avustralya'nın Güney Pasifik'teki ada 

ülkeleriyle olan diplomatik/siyasal ilişkilerinden yararlanma çerçevesinde 

gelişmektedir. Washington, tıpkı Tokyo ve Seul ile olan işbirliğinin gelişiminde 

olduğu gibi, Canberra ile Yeni Delhi arasındaki yakınlaşmanın ilerletilmesinden de 

son derece memnundur. Zira Avustralya, ANZUS ve SEATO'daki rolü ve ABD ile 

olan yakın müttefiklik ilişkileri çerçevesinde, Çin'i kontrol edebilme anlamında 

önem atfedilen bir ülkedir. ABD adına benzer bir role büründürülmek istenen 

Hindistan ile Avustralya'nın yakınlaşması, hem Washington'un hem de Japonya, 

Avustralya, ABD ve Hindistan arasında bölgesel bir blok yaratılmasını düşünen 

Tokyo'nun hoşuna gidecek bir gelişmedir. 421 

Hindistan ile Avustralya arasındaki donanma alanındaki işbirliği 

hamlelerini gözden geçirdiğimizde, iki ülke donanma komutanlarının sürekli bir 

iletişim içerisinde olduklarını görürüz. Bunun yanı sıra, iki ülke donanmalarına ait 

gemiler karşılıklı olarak liman ziyaretleri yapmaktadır. Savunma alanında işbirliği 

çerçeve anlaşması imzalamış olan iki ülke, herhangi bir tehlike halinde ortak 

hareket edebilmek için birlikte tatbikatlar yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise, 

Avustralya Donanması'nın çok taraflı bir çerçeve içerisinde icra edilen MILAN'a 

katılımıdır.422 Hint Donanması'nın Andaman ve Nicobar Adaları'nda konuşlu olan 

birimi tarafından Port Blair Üssü odaklı olarak gerçekleştirilen bu çok taraflı 

tatbikata, çok sayıda Güneydoğu Asya ülkesinin yanı sıra Avustralya da 

katılmaktadır. 2015 yılında AUSINDEX adıyla düzenlenen Hindistan-Avustralya 

ortak tatbikatı ise iki ülkenin birlikte gerçekleştirdiği ilk donanma tatbikatı 

olmuştur. Ne var ki, özellikle Yeni Delhi, Japonya ve ABD'nin talebine karşın, 

MALABAR'a Avustralya'nın dâhil olmasını şimdilik kaydıyla istememektedir. Zira 

Hindistan, bölgesel bir blok görünümünü alarak Çin'i tehdit edebilecek coğrafi 

anlamda da bu kadar geniş kapsamlı bir misyon yaratmak için erken olduğunu 

düşünmektedir.  

Avustralya ile kurulan yakınlık, bu ülkeye siyasal ve coğrafi anlamda yakın 

birçok Pasifik ada ülkesinin Hindistan ile yakın ilişkiler kurmasında etkili 

olmaktadır. Papua Yeni Gine ve Yeni Zelanda'ya, 2016 yılı içerisinde Devlet 

Başkanı Pranab Mukherjee tarafından düzenlenen resmi ziyaretler, Doğu'ya 
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Hareket stratejisi ekseninde atılmış önemli adımlardır. Bunun öncesinde de 

Ağustos 2015'te 14 Pasifik ada ülkesi temsilcisi Hindistan-Pasifik İşbirliği 

Forumu'na katılmıştır. 423 Bu forumun daveti de Başbakan Modi tarafından, 2014 

yılı içerisinde Fiji'ye gerçekleştirilen bir ziyaret esnasında iletilmiştir. Bu hamle, 

Doğu'ya Hareket stratejisinin, Bengal Körfezi ve Hint Okyanusu'na daha fazla 

odaklanmakla birlikte, geniş kapsamlı bir Pasifik yönelimine de haiz olduğunu 

kanıtlamaktadır.  

Çin 

Doğu'ya Hareket stratejisinin, esasen, Çin'in Hint Okyanusu-Pasifik 

Bölgesi'nde artan etkinliğine karşı Hindistan tarafından üretilen bir yanıt olduğunu 

daha önce belirtmiştik. Çin'in “mavi deniz” donanması yaratarak, uzak deniz 

savunması yöntemini benimsemesi ve Güney Çin Denizi başta olmak üzere 

egemenlik iddialarını gündeme getirmesi,424 Yeni Delhi'yi, Hint Okyanusu 

özelindeki etkinliğini kaybedebileceği endişesine sürüklemiştir. Bu nedenle, 

Hindistan'ın da aynı yöntemi benimsediğini ve Güney Çin Denizi ve hatta ötesine 

kadar olan bölgede daha görünür bir donanma gücü oluşturarak, müttefiklik 

ilişkileri tesis etmeye başladığını görüyoruz. Yeni Delhi'nin bir diğer hedefi de, 

Çin'in, ticari, finansal ve siyasal anlamda artan ve kendi sınırlarına dek uzanan 

etkinliğini dengeleyebilmek ve kendisine ait “doğal” bir pazar olarak gördüğü 

Güneydoğu Asya özelinde ticari ve finansal bir nüfuz alanı oluşturabilmektir. Bu 

manada, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletleri üzerinden komşu ülkelere ve ASEAN 

pazarına erişim sağlamak için ulaştırma adımları attığını belirtmiştik. BIMSTEC'in 

varlığı ve geliştirilmesi yönünde atılmaya çalışılan adımlar ve IORA gibi Hint 

Okyanusu odaklı girişimler Hindistan adına önemlidir. Yeni Delhi, Çin'in uzun 

erimli ve küresel bağlamda betimlenen Tek Kuşak, Tek Yol inisiyatifinde yer 

almayı reddederek,425 Pekin'in hegemonya inşa süreci olarak gördüğü bu hamlenin 

dışında kalmıştır. Hatta BIMSTEC'i ikame edeceğini düşündüğü Çin inisiyatifi 

BCIM'e de soğuk yaklaşmaktadır. Ne var ki, Hindistan, sermayesinin en büyük 

dilimini Pekin'in koyduğu ve Tek Kuşak, Tek Yol inisiyatifinin finansal 

araçlarından biri olan Asya Altyapı Yatırım Bankası'na ikinci en fazla sermaye 

                                                           
423  “India-Pacific Islands Sustainable Development Conference to Enhance Cooperation 

Between India and Pacific Island Countries”, 12 Mayıs 2017, https://mea.gov.in/press-
releases.htm?dtl/28460/IndiaPacific_Islands_Sustainable_Development_Conference_to_
enhance_cooperation_between_India_and_Pacific_Island_Countries, (Erişim tarihi 
4.10.2018).  

424  Nan Li, “The Evolution of China’s Naval Strategy and Capabilities: From Near Coast 
and Near Seas to Far Seas”, Asian Security, Cilt 5, No. 2, 2009, s. 144-169. 

425  Jacob L. Shapiro, “India’s One Belt, One Road Block”, Geopolitical Futures, 26 Ocak 
2018, https://geopoliticalfutures.com/indias-one-belt-one-road-block, (Erişim tarihi 
5.10.2018).  
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yatıran üye konumundadır.426 Yani Yeni Delhi, finansal işbirliği sürecinin dışında 

kalmak istememiş ve bu kurum bağlamında kendisini Çin'in hemen ardından gelen 

bölgesel aktör olarak sunmuştur.  

Çin'in Pakistan ile olan ortaklık ilişkisi ve bu ilişkiyi stratejik bir bağlama 

kavuşturacak Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşa süreci de Yeni Delhi'yi, 

Pekin konusunda şüpheye itmektedir. Keşmir nedeniyle Pakistan ile “hukuken” 

savaş halinde olan Hindistan, İslamabad ile müttefiklik ilişkisi kurmuş olan Çin'in 

bu ilişkiyi daha ileri bir düzeye vardırmaya yönelik hamlesi olarak gördüğü Çin-
Pakistan Ekonomik Koridoru'nu kendisini çevrelemeye yönelik bir hamle olarak 

görmektedir.427 Ayrıca bu proje ekseninde, Gwadar özelinde, Pekin'in Umman 

Denizi üzerinden Hint Okyanusu'na açılım fırsatı yaratıyor olması da bölgeyi 

kendi hegemonya alanı olarak değerlendiren Yeni Delhi'yi rahatsız etmektedir.  

Hindistan'ın, tıpkı Pakistan gibi, Çin ile de sınır sorunları yaşıyor olduğu 

ortadadır. Daha önce de belirttiğimiz üzere, iki ülke bu sorun nedeniyle 1962'de 

savaşmış ve Soğuk Savaş yılları bu sorunun gölgesinde geçmiştir. Tibet'in 

güneyinde bulunan Arunachal Pradesh özelinde Çin tarafından öne sürülen toprak 

iddiaları Hindistan'ı tedirgin etmektedir. Hindistan'ın, Tibet'e girmesi mümkün 

olmayan Tibet'in ruhani ve siyasi lideri Dalai Lama'yı topraklarında barındırması 

da bu iddiaya verilen bir cevap olarak görülmektedir. İki ülkenin yakın bir zaman 

önce, Tibet-Bhutan sınırında yer alan Doklam Platosu özelinde yaşanan bir yol 

anlaşmazlığı nedeniyle dahi savaşın eşiğine geldiği göz önünde 

bulundurulduğunda (Bhutan, güvenlik hususunda Hindistan'ın garantisi 

altındadır),428 Hindistan-Çin İlişkileri'nin mahiyetinin genel itibarıyla “güvenlik” 

ekseninde anlamlandığı anlaşılabilmektedir.  

Yine de, Hindistan'ın BRICS üyeliği bağlamında Çin ile birlikte aynı 

paydada birleştiğini görüyoruz. İki ülkenin benzer bir yaklaşıma sahip olduğu 

diğer husus ise, uluslararası sistemin çok kutupluluk yönünde dönüştürülmesi ve 

Rusya ile genel itibarıyla iyi ilişkiler içerisinde olmalarıdır. Her ne kadar, Yeni 

Delhi'nin Moskova ile olan yakınlığı genel itibarıyla askeri teknoloji bağlamında 

anlamlandırılsa da, stratejik bir sektörü Rusya'nın etkisine açmış olması Yeni 

                                                           
426  Ankit Panda, “AIIB Makes Its First Loan to India, the Bank’s Second Largest 

Shareholder”, The Diplomat, 17 Mayıs 2017, https://thediplomat.com/2017/05/aiib-
makes-its-first-loan-to-india-the-banks-second-largest-shareholder, (Erişim tarihi 
5.10.2018).  

427  Prakash Panneerselvam, “Maritime Component of China-Pakistan Economic Corridor 
(CPEC): India-China Competition in the Arabian Sea”, Maritime Affairs: Journal of the 
National Maritime Foundation of India, Cilt 13, No. 2, 2017, s. 37-49. 

428  “Learning From History: Why India Defends Bhutan”, Madras Courier, 7 Temmuz 
2017, https://madrascourier.com/opinion/learning-from-history-why-india-defends-
bhutan, (Erişim tarihi 5.10.2018).  
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Delhi'nin Rusya'ya belli oranda yakın durduğunu göstermektedir. Bu durumun, 

Hindistan ile özellikle 2005'ten beri yakınlaşma süreci içerisinde olan ve Doğu'ya 

Hareket stratejisini özendiren en önemli aktör olarak görülebilecek ABD'de de 

tedirginlikle karşılanmaktadır. Nitekim Hindistan'ın, ABD'nin ısrarlı çabalarına 

rağmen, bu ülke ve Japonya ile gerçekleştirdiği MALABAR tatbikatını 

Avustralya'yı da kapsayacak daha geniş bir blok mantığına dönüştürmediğini 

görüyoruz. Yeni Delhi'nin, ABD'nin tüm taleplerine karşın, Güney Çin Denizi 

meselesinde de fazlaca ileri gitmediğini biliyoruz. Ayrıca bu denizde sürekli 

donanma unsuru bulundurma ve ABD ile ortak hareket etme hususunda da 

Hindistan'ın inisiyatif almadığını görüyoruz. Bu durum, Yeni Delhi'nin, mevcut 

konjonktürde, Çin'i her yönüyle karşısına almayıp, izlemeyi düşündüğünü 

gösteriyor. Hiç şüphesiz, bu süreçte de hem bölgesel görünümünü hem de 

donanma altyapısını ve kurumsal çabalarını geliştirmeye çalışacaktır.  

Myanmar 

ASEAN pazarına erişim için Hindistan adına çok önemli bir ülke olduğunu 

daha önce de belirtmiş olduğumuz Myanmar, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinin 

güvenliği ve ekonomik gelişimi açısından da kritik bir önem taşımaktadır. Kaladan 

Projesi, Dostluk Yolu ve Sittwe odaklı deniz ulaştırma projelerinin yanı sıra, Hint 

şirketlerinin petrol ve gaz sahalarında çalışmalar yürüttüğü bu ülke, Çin ile de çok 

yakın ilişkiler içerisinde olduğu için, Yeni Delhi tarafından çok yakından 

izlenmektedir.  

Modi iktidara geldikten ve Doğu'ya Hareket stratejisini ortaya koyduktan 

sonra Kasım 2014'te Myanmar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Karşılıklı 

ziyaretler devam ettirilmiş ve iki ülkenin “başta donanma olmak üzere” güvenlik 

alanında ilişkilerini derinleştirmek istediklerine dair açıklamalar da yapılmıştır.429 

İki ülke arasında oluşturulan “ortak danışma komisyonu”nun ilk toplantısının 

ardından, Hindistan'ın, Myanmar Ordusu'nun modernizasyonu için gerekli desteği 

vermeye hazır olduğu ifade edilmiştir. Özellikle de Myanmar Donanması'nın kendi 

sularını kontrol altında tutabilmesi için Yeni Delhi'nin gerekli teçhizat yardımını 

yapacağı da belirtilmiştir. Bu yardım kapsamında, nehir içerisinde ve deniz 

sahasında görev yapabilecek botlar ve yasadışı balıkçılık ile deniz haydutluğu gibi 

eylemlere karşı müdahale edebilecek gemiler de bulunmaktadır. Myanmar Ordusu, 

Hindistan'ın önderliğinde gerçekleştirilen MILAN tatbikatının bir parçası haline 

getirilmiştir. Ayrıca iki ülke arasında da IN MN CORPAT adıyla donanma tatbikatı 

da 2016'dan bu yana gerçekleştirilmektedir.430 Hindistan, Myanmar'ın deniz 

                                                           
429 G. Padmaja, “Modi's Maritime Diplomacy: A Strategic Opportunity”, Maritime Affairs: 

Journal of the National Maritime Foundation of India, Cilt 11, No. 2, 2015, s. 25-42.  
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sahasındaki etkinliğinin artmasını önemseyerek, bu ülkeye yardımda bulunarak ve 

birlikte donanma operasyonları gerçekleştirerek, bu ülke üzerindeki Çin etkisini 

dengelemeye çalışmaktadır. Nitekim Myanmar, Bengal Körfezi'ni kontrol eden bir 

bölgededir. Ayrıca Çin'in Kyaukpyu'dan Yunnan'a uzanacak büyük çaplı bir enerji 

ulaştırma girişimi olduğu bilinmektedir. Pekin'in, Kyaukpyu'yu uzun vadede 

donanma üssüne çevirebileceğine dair iddialar da bulunmaktadır.431 Myanmar, 

Tayland ve Endonezya ile birlikte, Hindistan'ın bölgede gerçekleştirilen deniz 

devriyeleri bakımından ortak normlar ekseninde hareket edebildiği bir ülkedir. 

Yeni Delhi'nin, Myanmar Donanması'na teknik destek vermesinin yanı sıra, bu 

donanma personelinin bir kısmını da eğitimden geçirdiği bilinmektedir.  

Bangladeş 

Doğu Bengal olarak da anılan Bangladeş, tıpkı Myanmar gibi, ASEAN 

bağlantısı üzerinde kritik önem taşıyan ve kuzeydoğu eyaletlerinin ekonomik 

gelişiminin yanı sıra, güvenliği açısından da değerli olan bir ülkedir. Hindistan'a 

sınır olan bu ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi, bu ülkeyi sınıraşan bir nitelikte terör 

eylemleri için kullanan grupları da kontrol etmek anlamına gelecektir. Doğu'ya 

Hareket stratejisi bağlamında, Yeni Delhi'nin, bu ülkeyle deniz ticareti alanında 

işbirliği yapmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Chittagong Limanı'nı, 

Myanmar-Hindistan bağlantısı ve Kaladan Projesi'ne entegre bir görünüme 

büründürmek isteyen Yeni Delhi, bu hususta adımlar atmaya çalışmaktadır.432 

Bangladeş'in güneybatısında, Hindistan'a yakın olan Payra derin deniz limanının 

inşasına mali destek vermeyi gündemine alan Hindistan, burayı da kendi ticari 

etkinliği ekseninde kullanmayı planlamaktadır.433 Hindistan, gerek Chittagong, 

gerekse de Payra limanlarının geliştirilmesi ve BCIM ekseninde Bangladeş ve 

Myanmar'da yapımı düşünülen ulaştırma altyapısı için Japon sermayesinin, Çin 

sermayesinin yerine kullanılması için Dakka özelinde etki yaratmaya 

çalışmaktadır. Zira bu hamle hem Japonya ile olan ilişkileri güçlendirecek hem de 

Çin'in bölgesel etkinliğine vurulacak bir darbe olacaktır. Hindistan'ın Andaman ve 

Nicobar Adaları ile kuzeydoğu eyaletlerinin altyapı projelerinin finansmanında da 

                                                           
431 Michael J. Green, “China's Maritime Silk Road: Strategic and Economic Implications 

for the Indo-Pacific Region”, CSIS, Report, Nisan 2018, 
https://www.csis.org/analysis/chinas-maritime-silk-road, (Erişim tarihi 12.10.2018).  
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LiveMint, 15 Ağustos 2018, 
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Tokyo ile işbirliği yaptığı düşünüldüğünde bu hamle anlam kazanmaktadır.434 Yeni 

Delhi, Shinzo Abe'nin, Bengal Körfezi özelinde etkin kılmaya çalıştığı Bengal 

Körfezi Endüstriyel Büyüme Kuşağı inisiyatifi desteklemektedir. Bu minvalde 

Bangladeş özelinde oluşturulacak Dakka-Chittagong-Cox's Bazaar rotasının 

oluşumunu doğru bulmakta ve Bangladeş'in bu kuşak içerisinde merkez rolünü 

içselleştirmesine de sıcak bakmaktadır.435  

İki ülke arasında donanma alanında da işbirliği mevcuttur. Bangladeş 

Donanması personelinin eğitimi önemli oranda Hindistan'a gerçekleştirilmektedir. 

Bu ülke, 2014 yılından bu yana Yeni Delhi'nin önderliğinde yapılan MILAN 

tatbikatlarına da katılmaktadır. Ne var ki, Bangladeş'in Çin'den denizaltı almış 

olması Hindistan'da hayal kırıklığına da yol açmıştır. Halbuki bu ülke, denizaltı 

personeli için Türkiye'nin yanı sıra, Hindistan'da da eğitim programlarına katılmak 

istemektedir. Dakka'nın bu hamlesi, Hindistan'ı Çin ile dengeleme yönünde 

yapılmış bir hamle olarak okunabilir.  

Tayland 

Deniz alanında sınır komşusu olduğu bu ülke Hindistan'ın Doğu'ya Hareket 

stratejisi adına önemlidir. Hatta Yeni Delhi, bu ülkeyi, kendisi için Doğu Asya ile 

Güneydoğu Asya'yı bağlayan bir köprü olarak görmektedir. Hindistan-Myanmar-
Tayland Otoyolu Projesi bu manada kritik bir öneme sahiptir. Ticaret, yatırım, 

turizm, bilim-teknoloji ve tarım gibi sektörlerde de Bangkok ile işbirliği yapmakta 

olan Yeni Delhi, askeri darbeler nedeniyle istikrarsız bir siyasal görünüm arz eden 

bu ülkeyle iyi ilişkiler içerisinde olmuştur. Hatta Modi'nin iktidara gelmesinin 

ardından, askeri darbe ile yönetimi ele geçirmiş olan Başbakan General Prayut 

Chan-o-cha'nın 2016'da Hindistan'ı ziyaret ettiğini görüyoruz.436 Bu ziyaretin 

ardından, iki ülke ilişkilerinin savunma alanında daha da güçlendirilmesi üzerinde 

anlaşılmıştır. Terörizmle mücadele, siber güvenlik, deniz haydutluğu ve deniz alanı 

güvenliği gibi hususların altı kalın çizgilerle çizilmiştir.  

Tayland, Hindistan'ın Geniş Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Antlaşması 

imzaladığı bir ülkedir. Bu antlaşmanın devamı olarak Savunma İşbirliği 
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Antlaşması da imzalanmıştır. İki ülke donanması, birlikte devriye görevleri 

yapmakta, özellikle Hint Okyanusu-Malakka Boğazı ekseninde denizlerde hareket 

serbestliğini arttırma ve sahil güvenliğini sağlama anlamında ortak hareket 

etmektedir. Cobra Gold tatbikatı, Tayland'ı merkeze alan ve Hindistan'ın da 

katıldığı tatbikatlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Tayland'ın Kra Kanalı inşası 

yönünde Çin ile yaptığı müzakereler de Yeni Delhi tarafından dikkatle 

izlenmektedir.437 Pekin'in Malakka ikilemini aşabilmek için atmak istediği bu 

adım, bu boğaza alternatif bir su kanalı yaratarak, ticaretini ve enerji ihtiyacını 

karşılayabilme anlamında bağımlı olduğu Malakka'ya ilişkin bu bağımlılığı 

kırmayı amaçlamaktadır. Hindistan'ın, Çin tarafından inşa edilecek ve Pekin'in 

elini kuvvetlendirecek bu hamleden memnun olmayacağı da açıktır. Bu bağlamda, 

Bangkok'un henüz “evet” dememesi nedeniyle hayata geçirilemeyen Kra Kanalı 

projesinin geleceği Yeni Delhi tarafından yakından izlenecektir.  

Singapur 

Malakka Boğazı'nda yer alan bu küçük şehir devleti, Çin ile de gelişmiş 

ekonomik/ticari ilişkilere sahiptir. Ne var ki, Singapur, aynı zamanda ABD ile de 

yakın ilişkiler kurmuştur ve özellikle güvenlik alanında bu devletin desteğine 

önem vermektedir. Çin'i karşısına almak istemeyen, bu ülkeye önemli oranda 

yatırım yaptığı gibi, Çin'in en önemli ticari partnerlerinden biri olan Singapur, 

Hindistan ile de 1991'den sonra yakın ilişkiler geliştirmiştir. Hatta Yeni Delhi'nin 

ASEAN açılımı ile “Doğu'ya Bakış” stratejisinin başarılı olmasında Singapur'un 

desteğinin önemli bir yeri vardır.  

Hindistan ve Singapur, 1994'te başlayan ve bugün hala devam eden 

SIMBEX tatbikatları ile donanma alanında işbirliği yapmaktadır. 2012'den bu yana 

hava kuvvetleri de donanma işbirliğine eklemlenmiş durumdadır. Hatta Singapur 

Hava Kuvvetleri, Hindistan'da, Hint Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar 

yürütmektedir. İki ülke arasında 2003 yılında imzalanmış Savunma Alanında 

İşbirliği Antlaşması vardır ve her iki ülkenin donanma ve hava kuvvetleri 

komutanları sürekli olarak iletişim içerisindedir. Bu iletişim donanma ekseninde 

ortaya konan fuarlar, konferanslar, seminerler ve eğitim programları aracılığıyla 

gelişmektedir. İki ülke donanması, Hint Okyanusu'nda “savaş oyunları” da 

düzenlemektedir. Doğu'ya Hareket stratejisi çerçevesinde, 2015 yılında, iki ülke 

arasındaki Savunma İşbirliği Antlaşması genişletilmiştir. Buna göre, iki ülke 

savunma bakanları düzenli olarak görüşmekte ve özellikle deniz güvenliğinin 

sağlanması hususuna büyük önem atfetmektedir. Bu antlaşma sonrası, Hindistan, 

                                                           
437 “Thailand's Kra Canal Project is China's Masterplan to Secure Beijing's Interests, Assert 

Influence in ASEAN, Indian Ocean Region”, First Post, 6 Nisan 2018, 
https://www.firstpost.com/india/thailands-kra-canal-project-is-chinas-masterplan-to-
secure-beijings-interests-assert-influence-in-asean-indian-ocean-region-4420647.html, 
(Erişim tarihi 12.10.2018).  
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Singapur'daki (Changi) Bölgesel İnsani Yardım Ofisi'ne irtibat elemanı yollamıştır. 

İki ülke, ayrıca, denizcilik alanında bilgi paylaşımı uzlaşısına da varmıştır.  

Vietnam 

Toprak paylaşımına ilişkin ve sosyo-kültürel sorunlar nedeniyle Çin ile 

yakın ilişkiler kurmayan Vietnam, Pekin'in güneyden çevrelenmesi hususunda 

işlevsel bir aktör olarak görülmektedir. Özellikle Obama döneminden itibaren, 

ABD'nin “Asia Pivot” stratejisi çerçevesinde önemli bir role sahip olan bu ülke, 

komünizme yaslanan otoriter bir yönetim tarzına sahip olmasına karşın, ihracata 

dayalı bir üretim ekonomisi geliştirmektedir. Hindistan, Çin ile sorunlu olan 

ilişkileri nedeniyle Pekin'i kendisi için “güvenlik tehdidi” olarak gören bu ülkeyle 

yakınlaşmak istemektedir. Zira Hanoi, aynı zamanda ASEAN pazarına ve özellikle 

de Hindiçini Yarımadası üzerinden Doğu Asya'ya açılım anlamında kritik bir önem 

taşımaktadır. Vietnam'ın, Çin ile en fazla sorun yaşayan ülke haline gelmesi ve 

Güney Çin Denizi'nde zengin petrol/doğalgaz yataklarına sahip olması, 

Hindistan'ı, Hanoi ile yakın ilişkiler kurmaya itmektedir.438 Hindistan, hem Güney 

Çin Denizi özelinde Vietnam'ın ve genel itibarıyla 1982 tarihli UNCLOS'un 

arkasında durduğunu göstermek hem de bölgede önemli bir müttefik elde etmek 

için bu ülkeyle yakınlık geliştirmektedir. Washington da bu yakınlığı hararetle 

desteklemektedir.439  

Hindistan, Vietnam açıklarında 10 kadar sahada petrol araması 

gerçekleştirmektedir. Üstelik bu sahalardan 3'ü Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı 

sularda yer almaktadır. Hanoi, bu sahaları Yeni Delhi'ye vererek, Pekin'in kendisi 

üzerindeki baskısını bir nebze olsun kırmayı hedeflemektedir. İki ülkenin en 

yüksek siyasal temsilcileri, Modi iktidara geldiğinden bu yana sık sık birbirlerini 

ziyaret etmektedir. Modi, ülkesinin Vietnam ile olan savunma işbirliğini, mevcut 

işbirliği prosedürleri içerisinde en önemlilerden biri olarak değerlendirmektedir. 

Doğu'ya Hareket stratejisi çerçevesinde, Hanoi'ye 100 milyon dolarlık kredi 

açılmış ve bu krediyle Vietnam'ın, Hindistan'dan yeni donanma gemileri almasına 

yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Askeri anlamda kullanılacak bu denli büyük bir 

kredi, bu zamana dek yalnızca Vietnam'a verilmiştir.440 İki ülke donanmaları 
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MILAN kapsamında ortak deniz tatbikatları gerçekleştirmekte ve gerek Hint 

Okyanusu, gerekse de Güney Çin Denizi'nde birlikte devriyeye çıkmaktadır. Bu 

girişim, deniz haydutluğu ve kaçakçılık gibi girişimleri önlemeyi hedeflediği gibi, 

Çin'e de iki ülkenin işbirliği bağlamında mesaj yollamaktadır. Hindistan, 

Vietnam'ın, Güney Çin Denizi'nde konumlanan Na Trang Limanı'nda donanma 

üssü kurma hususunda istekli olsa da Hanoi, Çin'i kışkırtmamak amacıyla, bu 

isteğe olumlu bir geri dönüş yapmamaktadır. Yine de Hint Donanması'na bağlı 

gemiler, Güney Çin Denizi kıyısındaki Vietnam limanlarından yararlanmaktadır. 

Donanmasını güçlendirmek için Rusya'dan Kilo sınıfı (636-Kilo) denizaltılar 

almakta olan Vietnam, bu denizaltıları yıllardan bu yana kullanan Hint 

Donanması'ndan, gerek teknik, gerekse de personel eğitimi anlamında ciddi bir 

yardım almaktadır. Yeni Delhi, Rus yapımı Petya sınıfı savaş gemileri ve OSA-II 
sınıfı hücumbotlar da satın almıştır. Vietnam, Hindistan-Rusya ortak yapımı ve 

Hindistan'da üretilen 290 km menzilli süpersonik BrahMos füzelerinden de satın 

almak ve donanma caydırıcılığını daha da arttırmak istemektedir.  

Malezya ve Endonezya 

Malezya, Hindistan'ın donanma işbirliği alanında çok yakın bir ilişki 

kuramadığı bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Bunun temel nedeni, Kuala 

Lumpur'un, Çin ile Hindistan arasında kalmak istememesidir. Zira Malezya, 

Güney Çin Denizi konusunda anlaşmazlık içerisinde olmasına karşın, Çin ile çok 

yakın ekonomik ve ticari ilişkiler kurmuştur. Hindistan'ın, Pekin'in Güney Çin 

Denizi özelindeki hakimiyet iddiasına karşı çıkıyor oluşu, Kuala Lumpur 

tarafından memnuniyetle karşılanmasına rağmen, ticari sebeplerden dolayı, bu 

ülke Malakka Boğazı çevresinde büyük çaplı bir gerginlik yaşanmasını 

istememektedir. Malezya'nın ciddi bir Çin kökenli nüfus barındırıyor olması da bu 

bağlamda önemlidir.441 Malezya, Hindistan'ın liderliğinde Andaman Denizi 

çevresinde düzenlenen tatbikatlara katılıyor olmasına karşın, bu katılım düzenli bir 

görünüm arz etmemektedir. Yeni Delhi, Doğu'ya Hareket stratejisi çerçevesinde, 

kendi sahil güvenlik birimleriyle Malezya'nın sahil güvenlik birimleri arasında 

işbirliğinin gelişimi yönünde çaba harcamaktadır. Bilgi paylaşımı, arama-kurtarma 

ve deniz ticareti alanında işbirliği gibi hususlar iki ülke ilişkilerinin deniz ayağını 

oluşturmaktadır. İki ülke arasında, BIMSTEC ekseninde gelişen ekonomik ve 

teknik işbirliği ise, ASEAN özelindeki yakınlaşmanın tamamlayıcısı olarak 

görülebilir. Malezya'nın, Hindistan açısından ASEAN içerisindeki üçüncü en 

büyük ticari partner olduğu da unutulmalıdır. İki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst 

perdeye taşınabilmesi için, Kuala Lumpur'un, Hindistan'ı gelişmemiş ya da 

gelişmekte olan bir bölgesel aktör olarak görmekten vazgeçmesi ve bu ülkenin 
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Ocak 2017, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/falling-malaysian-chinese-
population-worrying-analysts, (Erişim tarihi 13.10.2018).  

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/falling-malaysian-chinese-population-worrying-analysts
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/falling-malaysian-chinese-population-worrying-analysts


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

333 

küresel bir güç olma yoluna girdiğini görmesi gerektiğine dair analizler de 

yapılmaktadır.  

Yeni Delhi'nin Endonezya ile olan yakınlığı da temelde ASEAN merkezli 

ve karşılıklı ticaret ile yatırımlara odaklı olarak işlemektedir. Malakka Boğazı-
Güney Çin Denizi bağlantısı üzerinde yer alan bu büyük ve kalabalık ülkeyi 

yanına çekmek isteyen Hindistan, böylece bölgede Çin'i dengeleme anlamında 

önemli bir adım atmayı amaçlamaktadır. Jakarta'nın, son dönemde Çin ile yaşadığı 

ve genel itibarıyla Güney Çin Denizi'ndeki Çin iddialarına dayalı “Kuzey Natuna 

Denizi” ve “Kuzey Natuna Adaları” odaklı kriz de Yeni Delhi için önemli bir 

farkındalık unsuru olmuştur. İki ülke arasındaki donanma işbirliği, Hint 

Donanması'nın, Endonezyalı donanma askerlerine verdiği eğitim ve iki ülke deniz 

alanlarının sınırları çerçevesinde yürütülen ortak deniz devriyeleri çerçevesinde 

sürdürülmektedir. Ne var ki, Endonezya'nın Çin ile yaşadığı deniz alanlarının 

paylaşımına ilişkin gerginlik, bu işbirliğinin seviyesinin, hem kurumsal hem de 

ikili ilişkiler çerçevesinde ilerlemesini de beraberinde getirebilecektir.  

Sri Lanka, Mauritius, Seyşeller ve Maldivler 

Çin'in “borç tuzağı”na kapıldığı belirtilen ülkelerden biri olan ve Pekin'in 

“Tek Kuşak, Tek Yol” inisiyatifinin Hint Okyanusu'ndaki en önemli durağı olarak 

görülen Sri Lanka, Hindistan ile de tarihsel, kültürel ve askeri bağları olan bir 

ülkedir.442 Yeni Delhi, kıyılarının hemen açıklarında yer alan bu ada ülkesinin her 

daim kendi siyasal yörüngesinde kalmasını arzulamaktadır. Hatta bu ülkeyi, kendi 

güvenlik kuşağı içerisinde mutlaka kontrol edilmesi gereken bir aktör olarak 

algılamaktadır. Tamil Meselesi sürecinde iki ülke arasındaki ilişkilerin dalgalı bir 

seyir izlemesi ve Colombo'nun, Yeni Delhi'yi dengeleyecek bir aktör arayışı 

içerisinde olması, Pekin'i denkleme sokmuştur. Çin, verdiği kredilerle kendisine 

bağımlı kıldığı Sri Lanka'nın, bu borçları ödeyemeyeceğini gördüğü noktada 

stratejik açıdan oldukça değerli görülen Hambantota Limanı'nı uzun vadeli olarak 

“kiralamıştır”. Bu hamle, hem Çin'in “borç tuzağı”nı bir silah olarak kullandığına 

ilişkin yorumların artmasını beraberinde getirmiş hem de kendi güvenlik alanına 

girildiğini düşünen Hindistan'ın endişelenmesine neden olmuştur. Çin'in 

Hambantota'yı uzun dönemde bir “donanma üssüne” çevirebileceğine dair 

yorumlar da yapılmasına karşın, Pekin ve Sri Lanka bu iddiayı 

kabullenmemektedir.443  
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Hindistan için “Doğu'ya Hareket” stratejisinin başarısı hususunda öncelikli 

olarak atılması gereken adım, kendi yakın çevresini güvenlik altına alabilmektir. 

Bu minvalde, Modi hükümeti, Sri Lanka'ya büyük önem atfetmektedir. İki ülke 

donanma komutanları sürekli olarak iletişimdedir. Ayrıca Hint Donanması'na ait 

gemiler Colombo'ya sıkça ziyaretlerde bulunmakta ve Hint Donanması, Sri 

Lankalı donanma subaylarının eğitimine katkı yapmaktadır. İki ülke arasında 

savunma alanında işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Sri Lanka, MILAN donanma 

tatbikatının yanı sıra, SLINEX adıyla Hindistan ile ayrı bir tatbikat da 

gerçekleştirmektedir.444 Yeni Delhi'nin, donanma sanayisi alanında en önemli ihraç 

pazarlarından biri Sri Lanka'dır. Ne var ki, bu ülkenin ekonomik açıdan iyi bir 

durumda olmaması nedeniyle, tıpkı Çin gibi, Hindistan da Colombo'yu bağımlılık 

ekseninde kendisine bağlama yönünde adımlar atmaktadır. Yeni Delhi, askeri 

anlamda hibe ve özellikle de kredilerle Sri Lanka özelinde etkili olmaktadır. İki 

ülke, Hint Okyanusu'nda ticaret güvenliği, ulaştırma serbestliği ve deniz 

haydutluğuna karşı birlikte hareket ettiği gibi, bilgi paylaşımı noktasında da 

stratejik bir ilişki içerisindedir.  

Tıpkı Sri Lanka gibi hepsi birer ada ülkesi olan Mauritius, Seyşeller ve 

Maldivler'in de Hint Okyanusu'nda “hegemonik” bir rol oynamak isteyen 

Hindistan için büyük bir önemi bulunmaktadır. Yeni Delhi, bu ülkelerin hepsinde 

donanma üssü kurma arayışı içerisindedir. Seyşeller'de bir donanma üssü inşası 

yönündeki girişimler sürmektedir.445 Maldivler'de, Gan Limanı açıklarında 

konuşlandırılan uçak gemisi de bu arayışın yansımasıdır. Ayrıca, tıpkı Sri Lanka 

özelinde olduğu gibi, bu ülkelere de askeri hibe ve krediler vermekte ve donanma 

personellerini eğitmektedir. Bu ülkelerde deniz radarları kurmuş olan Hint 

Donanması, başta MILAN ve DOSTİ (Maldivler ile) olmak üzere, bu küçük ada 

ülkelerini de Hint Okyanusu'nda güvenliği sağlama anlayışına ortak etmektedir.446 

Savunma işbirliği anlaşmaları çerçevesinde işleyen bilgi paylaşımının yanı sıra, 

Hindistan'ın, bu ülkelere donanma gemileri, sahil güvenlik botları ve hatta askeri 

helikopterler de verdiği görülmektedir. Hindistan, bu ülkeleri, hem kendi münhasır 

ekonomik bölgesinin korunması ve işletilmesi hem de bu ülkelerin münhasır 

ekonomik bölgelerinden yararlanılması hususunda kritik önemde görmektedir. Son 

dönemde, Çin'in bu ülkelerle yakınlaşması ise, tıpkı Sri Lanka örneğinde de 

görüldüğü üzere, Yeni Delhi adına rahatsızlık yaratan bir husustur.  
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SONUÇ: 

Soğuk Savaş'ın bitişiyle, bağlantısızlık hareketini de yönlendiren içe dönük 
dış politika anlayışını değiştiren Hindistan, neoliberal ekonomik düzene uyum 
sağlayarak, bu düzenin gerekliliklerine uygun bir dış politika anlayışı geliştirmiştir. 
Demografik problemlerine karşın, dünyanın en kalabalık demokrasisi unvanını da 
taşıyan ülke, yükselen üretim düzeyine içkin olarak, uluslararası sistem içerisinde 
sözü geçen bir aktör olmak istemektedir. BRICS içerisindeki rolünden de 
anlaşılacağı üzere, çok kutuplu bir düzenden yana olan Yeni Delhi, öncelikli olarak 
kendi bölgesinde hegemonik bir aktör olabilmeyi amaçlamaktadır. Hindistan'ın, 
Asya-Pasifik eksenindeki hegemonya arayışının Çin ile çatışıyor olması ise, çok 
kutuplu sistem anlayışı hususunda ortaklaşan iki bölgesel aktörün birbirleriyle 
rekabete girmesine neden olmaktadır. Bu rekabet, iki aktör arasındaki toprak 
sorunları ve komşu ülkelerle olan ilişkileri nezdinde güvenlikleştirilirken, başta 
ABD olmak üzere farklı küresel ve bölgesel aktörler eliyle de kullanılmaya 
çalışılmaktadır.  

Yeni Delhi, Çin ile girdiği bu rekabete planlı bir şekilde yön verebilmek ve 
küresel aktör olabilme hususunda ileri adımlar atabilmek için, “Doğu'ya Bakış” 
ekseninde başlattığı bölgesel etkinlik arayışını, “Doğu'ya Hareket” özelinde 
hızlandırmıştır. Öncelikli olarak Hint Okyanusu özelinde ve Bengal Körfezi 
çevresinde kendi etkinliğini kurumsallaştırmayı amaçlayan Hindistan, Narendra 
Modi'nin pragmatizme yaslanan etkin diplomatik hamleleriyle de geniş bir bölgeye 
hitap etmeye çalışmaktadır. ASEAN ile yakınlaşma ekseninde başlatılan 
ekonomik, ticari ve finansal işbirliğinin yanı sıra, BIMSTEC, SAARC ve IORA 
gibi kurumsal çabalarla da eklemlenmeye çalışılan bölgesel etkinlik arayışı, ikili 
ve çok taraflı anlaşmalarla da ilerlemektedir. Yeni Delhi, sahip olduğu sermaye 
gücünü ve ekonomik kapasitesini; kredi, hibe ve yatırımlar hususunda finansal, 
mal ve hizmet sunumu özelinde de ticari bir bağlama kavuşturmaktadır. Bu 
yaklaşım, başta Myanmar ve Bangladeş gibi Bengal Körfezi'nde bulunan ve 
ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ülkeler olmak üzere, birçok Asya-Pasifik ülkesine 
altyapı projeleri, finansal destek ve dış yardım olarak yansımaktadır. Sri Lanka ve 
Maldivler gibi Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinin yanı sıra, Vietnam ve Tayland 
gibi ülkeler de bu minvalde önemli bir role sahiptir. Singapur, Malezya ve 
Endonezya ise Hindistan'ın ekonomik olmaktan çok Çin'e karşı bölgesel 
dengeleme stratejisinde önemli bir işleve sahiptir. Bu ülkelerin Çin ile yaptıkları 
geniş çaplı ekonomik işbirliğine karşın, aynı zamanda bu ülkeden güvenlik tehdidi 
algılıyor olmaları Hindistan'ı denklemin önemli bir pozisyonuna 
konumlandırmaktadır. Çin'in, Güney Çin Denizi odaklı ve BM Deniz Hukuku 
Sözleşmesi'ne aykırı egemenlik iddialarına Hindistan'ın karşı çıkıyor olması, Yeni 
Delhi'nin bu tarz sorunları BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uygun çözümlediği 
de dikkate alındığında, bölge ülkelerini Hindistan'a yönlendirmektedir. Hint 
Donanması'nın, Çin Donanması'nı uzun vadede dengeleyebilecek en önemli bölge 
unsuru olması da bu anlamda önemlidir.  
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ABD, Çin ile olan rekabeti ekseninde 2005 yılından bu yana Hindistan ile 

askeri işbirliği yapmaktadır. Doğu'ya Hareket stratejisini tetikleyen hususlardan 

biri de, ABD'nin, bu yönde Hindistan'a verdiği diplomatik, donanma odaklı ve 

siyasal destektir. Washington'un bu desteği, bölgedeki müttefik ülkelerin Yeni 

Delhi ile yakınlaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Japonya, Güney Kore, 

Avustralya ile Hindistan arasındaki donanma işbirliğinin gelişimi bu çerçevede ele 

alınabilir. Ne var ki, Hindistan, ABD'nin istediği gibi “agresif” bir şekilde Çin'i 

baskılamaya çalışmamakta ve hatta askeri anlamda da Rusya ile işbirliğini 

sürdürmektedir. Yani Hindistan, ABD ile olan işbirliğini çok önemli görse de 

pragmatik hareket etmekte ve hazır olmadığı bir anda Çin'i tam anlamıyla karşısına 

almadığı gibi, Rusya seçeneğini de devre dışı bırakmamaktadır. Çin'in, Rusya ile 

olan yakınlığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu hamle anlaşılır bir hale 

bürünmektedir.  

Yeni Delhi, Doğu'ya Hareket stratejisi çerçevesinde, mavi deniz donanması 

oluşturma yönündeki yatırımlarına hız vermiş ve uzak deniz savunmasını ön plana 

almıştır. Bu yaklaşım, Çin ile aynı paydada birleşmektedir. Donanma 

stratejisindeki değişimi, Tek Kuşak, Tek Yol inisiyatifinin arkasına itici güç olarak 

yerleştiren Pekin'e karşı, Hindistan da benzer bir anlayış geliştirmektedir. 

Hindistan'ın bu manada planlı ve fazlaca acele etmeyen bir yaklaşım geliştirdiğini 

ve böylece çevre ülkeler tarafından bir tehdit olarak görülmek istenmediğini 

söyleyebiliriz. Bu duruş, aynı zamanda, Çin'i de fazlaca kaygılandırarak bölgesel 

bir tırmanmayı tetiklememek içindir. Zira mevcut şartlarda, Çin'in, Hindistan'a 

oranla ekonomik ve askeri yönlerden çok daha avantajlı olduğu ortadadır. Yani 

Doğu'ya Hareket hamlesi, Çin'in Tek Kuşak, Tek Yol inisiyatifine oranla, çok daha 

temkinli, tedbirli ve arka planda tutularak ilerletilmektedir.  
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DEMOKRATİK BARIŞ TEORİSİ: "ALSACE LORRAINE VE 

KEŞMİR ÖRNEĞİ" 

Hakan CAVLAK 
Büşra CELEP** 

ÖZET 

Uluslararası İlişkiler literatürüne 1980'lerde giren "Demokratik Barış 

Teorisi", bir devletin iç egemenlik biçiminin dış politikasındaki davranışlarını 

belirlediği anlayışından hareket etmektedir. Buna göre iç egemenlik biçimi 

demokrasi olan devletler dış politikalarında barışçıl yaklaşımlarda bulunurlar ve 

birbirleriyle savaş yapmaktan kaçınırlar. Örneğin, tarihleri boyunca aralarında sınır 

anlaşmazlıkları (başta Alsace Lorraine olmak üzere) yaşayan Almanya ile Fransa 

bu duruma en iyi örneklerden birisidir. Demokratik Barış Teorisi perspektifinden 

değerlendirildiğinde her iki devletin de iç egemenlik biçiminin demokrasi olması 

aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmelerinde önemli etkenlerden biri 

olmuştur. Fakat benzer bir anlaşmazlık yaşayan Hindistan ve Pakistan devletleri 
için aynı şey gözlemlenememektedir. Demokratikleşme sürecinde olan bu iki 

devlet aralarındaki Keşmir meselesinin çözümünü savaşarak aramaktadırlar. 

Çalışma, Alsace Lorraine ile Keşmir meselesi üzerinden Demokratik Barış 

Teorisini sınamaya çalışacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, "Demokrasinin uygulandığı ülkelerde sorunlar 

barışçıl yollardan çözümlenebilirken demokratikleşme sürecinde olan ülkelerde 

savaş neden vardır?" sorusuna cevap aramaktır. Bu doğrultuda öncelikle 

demokrasi-barış ve demokrasi-savaş arasındaki ilişkiden bahsedildikten sonra 

demokratik barış teorisi ana hatlarıyla ortaya konulacaktır. Ardından Almanya-
Fransa'nın kısa tarihlerine değinilerek birbirleriyle ilişkilerinde demokrasinin ve 

demokratik barış teorisinin etkilerini Alsace Lorraine meselesi üzerinden 

incelenecektir. Daha sonra ise, demokratikleşme sürecinde olan Hindistan-
Pakistan'ın kısa tarihlerine değinilecek ve birbirleriyle ilişkilerinde demokrasi ile 

demokratik barış teorisinin etkilerini Keşmir meselesi üzerinden incelenerek 

araştırma sorusunun cevabı aranmıştır. Sonuç olarak, demokratik mekanizmaların 

yerleştiği devletlerarasında demokratik mekanizmaların işletilmesi sonucu fiziki 

çatışmanın gerçekleşmediği, tersi durumlarda ise çatışmanın gerçekleştiği 

neticesine varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Demokratik Barış teorisi, Demokrasi, Almanya-
Fransa, Hindistan-Pakistan, Avrupalı Devletler, Güney Asya. 
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DEMOCRATIC PEACE THEORY: THE CASE OF ALSACE 
LORRAINE AND KASHMIR 

ABSTRACT:  

The "Democratic peace theory", which entered the international relations 
literature in the 1980s, is based on the understanding that the form of internal 
sovereignty of a state determines its behavior in foreign policy. According to this, 
the states which have a form of internal sovereignty have peaceful approaches in 
their foreign policy and avoid conflict with each other. For example, Germany and 
France, whose border disputes (especially Alsace Lorraine) have lived throughout 
their history, are one of the best examples of this situation. When evaluated from 
the perspective of democratic peace theory, the fact that both states have a form of 
domestic sovereignty is one of the important factors in resolving disputes in 
peaceful ways. But the same cannot be observed for India and Pakistan States 
experiencing similar disagreements. These two states, in the process of 
democratization, are looking for a solution to Kashmir issue between them. The 
study will try to test the theory of Democratic peace through the Kashmir issue 
with Alsace Lorraine.  

The purpose of this study is to seek for the answer to the question, “why 

there is war in the countries in which democracy is applied, while problems can be 
solved peacefully?". In this respect, after mentioning the relationship between 
democracy-peace and democracy-war, the theory of democratic peace will be 
outlined. The effects of democracy and the theory of democratic peace in their 
relations with each other will be examined over the issue of Alsace Lorraine. 
Later, the brief history of India-Pakistan in the process of democratization will be 
mentioned and the answer to the research question was sought by examining the 
effects of democracy and democratic peace theory on Kashmir in their relations 
with each other. Consequently, as a result of the operation of the Democratic 
mechanisms in the states where the Democratic mechanisms are settled, the 
physical conflict. 

Key Words: Democratic Peace Theory, Democracy, Germany-France, 
India-Pakistan, European Nations, South Asia 

GİRİŞ 

Uluslararası İlişkiler literatürüne 1980'lerden itibaren giren Demokratik 

Barış teorisi, bir devletin iç egemenlik biçiminin dış politikasındaki davranışlarını 

belirlediği anlayışından hareket etmektedir. Dolayısıyla iç rejimi demokrasi olan 

devletler dış politikalarında barışçıl yaklaşımlarda bulunurlar ve aralarında her ne 

sorun olursa olsun çözümü savaşarak aramazlar. Almanya ile Fransa bu duruma en 
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iyi örneklerden biridir. Demokratik Barış teorisi ile çok sayıda çalışma yapılmıştır. 

Small ve Singer, makalelerinde modern zamanlarda demokratik ülkelerin 

birbirlerine karşı savaş yapmadıklarını ileri sürmüştür.447 Demokratik Barış teorisi, 

birçok kişiyi kalıcı bir uluslararası barış konusunda heyecanlandırmış olsa da 

zamanla teoriye yönelik eleştiriler artmış olup demokrasi ve barış arasındaki 

ilişkinin gerçekliği ve gücü konusunda tartışılmalar yaşanmaya başlanmıştır.448 

Demokratik Barış teorisi, Avrupa'da yaygın olarak bilinmekte, tartışılmakta 

ve Avrupalı devletler tarafından da dış politikalarında da kullanılmaktadır. 

Almanya-Fransa örneğinde bunu görmek mümkündür. Almaya ile Fransa arasında 

tarihleri boyunca anlaşmazlıklar yaşanmıştır fakat iç egemenliklerinde demokrasi 

hakim olduğundan dış politikalarında da birbirlerine karşı bunu kullanarak 

savaşmaktan ziyade barışçıl yaklaşımlarda bulunmaktadırlar. Fakat benzer bir 

anlaşmazlık yaşayan Hindistan ve Pakistan devletleri için aynı değerlendirme 

yapılamamaktadır. Demokratikleşme sürecinde olan bu iki devlet aralarındaki 

Keşmir meselesinin çözümünü savaşarak aramaktadırlar. Çalışma tam da bu 

noktada demokratik olan ülkelerde savaş yokken demokratikleşme sürecinde 

olanülkelerde savaşın neden olduğunu anlamak açısından oldukça önem 

taşımaktadır. 

Çalışmada öncelikle demokrasi-barış ve demokrasi-savaş arasındaki 

ilişkiden bahsedildikten sonra demokratik barış teorisi ana hatlarıyla ortaya 

konulacaktır. Ardından Almanya-Fransa'nın kısa tarihlerine değinilerek 

birbirleriyle ilişkilerinde demokrasinin ve demokratik barış teorisinin etkilerini 

Alsace Lorraine meselesi üzerinden incelenecektir. Daha sonra ise, 

demokratikleşme sürecinde olan Hindistan-Pakistan'ın kısa tarihlerine değinilecek 

ve birbirleriyle ilişkilerinde demokrasi ile demokratik barış teorisinin etkilerini 

Keşmir meselesi üzerinden incelenerek "Demokrasinin uygulandığı ülkelerde 

sorunlar barışçı yollardan çözümlenebilirken demokratikleşme sürecinde olan 

ülkelerde savaş neden vardır?" araştırma sorusunun cevabı aranarak çalışma 

tamamlanacaktır. 

DEMOKRASİ-BARIŞ 

Demokratik barış teorisini daha iyi anlayabilmek için demokrasinin barış ile 

ilişkisine bakarak demokrasilerin neden barışçı tarafının daha ağır bastığını 

açıklamak gerekmektedir. 

                                                           
447  Faruk Ekmekçi, "Demokratik Barış Teorisi: Bir Değerlendirme", Uluslararası Hukuk ve 

Politika, 7/26, (2011), 107. 
448  Ekmekçi, "Demokratik Barış Teorisi: Bir Değerlendirme", 108. 
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Pek çok teorik terim için geçerli olduğu üzere barış kavramının da 

tanımlanması zordur. Kısaca barış; devletin güvenliğinin ve toplumsal kuralların, 

hukuk, gelenek ve kamuoyu tarafından sağlandığı bir düzendir. Devletlerarası 

ilişkiler açısından bakıldığında ise barış, anlaşmanın eş anlamlısı olarak 

kullanılmaktadır.449 Bruce Russett, demokrasilerin kendi aralarında barış diğer 

rejimlerle ilişkilerinde saldırgan politikalar izlemesinin kültürelve yapısal nedenler 

olmak üzere iki şekilde açıklanabileceğini ileri sürmüştür. Kültürel nedenlerin, 

demokrasilerin kendi içlerinde geliştirdikleri uzlaşma yöntemlerini dış politikada 

uyguladıklarını dolayısıyla demokratik devletlerin birbirlerine karşı tutumlarında 

daha barışçıl olduklarını, demokratik olmayan devletlerin uzlaşma yöntemlerini 

benimsemediklerini bu sebeple farklı yaklaşımlar izlediklerini öne sürmüştür.450 
Russett'in açıklamalarından hareketle iç rejimleri demokrasi olan devletler dış 

politikalarında da demokrasinin izlerini yansıtmakta ve sorunları uzlaşı içerisinde 

şiddete başvurmaktan kaçınarak barışçı ilişkiler ile çözmektedirler. 

Yapısal nedenlerin ise demokrasinin uygulandığı ülkelerde savaşın halk 

üzerinde oluşturduğu ağır hasarlar sebebiyle tercih edilmediği dolayısıyla sorunları 

çözmede daha barışçıl politikalar izlendiğini öne sürmüştür.451 Buna göre 

demokrasi ile yönetilen devletler herhangi bir sorun dahilinde savaş kararı alması 

diğer rejimlere göre oldukça zordur. Karşı taraftaki devletin de demokrasinin 

kısıtlamaları ile hareket etmek zorunda olduğu için sorunu barışçıl yöntemlerle 

çözmeye daha fazla olanak tanıyacaktır. Bu sebeple demokrasiler arasında barış 

imkanı daha kolay ve fazladır.  

Doyle, demokrasilerin aslında en az diğer rejimler kadar savaşçı olmasına 

rağmen kendi aralarında ayrı bir barış yaratabilmelerini, anayasal kanunlar, 

uluslararası kanunlar ve kozmopolit kanunlar olmak üzere Kant'ın fikirlerinden 

yola çıkarak üç farklı kaynakla açıklamaktadır. Bu üç kaynak tek başına 

demokrasilerin dış politika davranışlarını açıklayamasa da bir araya getirildiğinde 

demokratik devletler arasındaki barışı açıklamaktadır.452Doyle'nin tüm bu üç 

kaynağının esaslarını bir araya getirildiğinde demokrasilerin kendi aralarında 

barışçı, demokratik olmayan diğer rejimlere karşı da saldırgan ve müdahaleci 

olduğunun nedenleri anlaşılmaktadır. 

 

                                                           
449  Nazife Selcen ve Pınar Akgül, "Barış Çalışmaları: Başlangıçtan Günümüze Değişimi", 

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 3/1, (2015), 86-87. 
450  Haluk Özdemir, "Demokratik Barış Teorisi", Uluslararası İlişkiler. Giriş, Kavram ve 

Teoriler, Haydar Çakmak (ed), (Ankara: Platin Yayınları, 2007), 211. 
451  Özdemir, "Demokratik Barış Teorisi", 212. 
452  Özdemir, "Demokratik Barış Teorisi", 213 
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DEMOKRASİ-SAVAŞ 

Demokratik barış teorisini anlamak için barış kavramıyla beraber savaş 

kavramını da incelemek gerekmektedir.  

Tarihin en erken dönemlerinden beri halklar arasındaki olağan ve süreklilik 

içeren halklar arasındaki davranış niteliği olarak tanımlanan savaş, devletlerin ve 

siyasi olarak tanımlanmış grupların, büyük çaplı şiddet hareketlerine verilen isim 

olarak da açıklanmaktadır.453 

John Rawls, eğitimde fırsat eşitliği, gelir ve refah dağılımı, sosyal ve sağlık 

güvencesi, politika konularında şeffaflık ile seçimlerin kamusal finansmanı, 

demokrasinin bu beş önemli kriterine sahip olan devletler birbirleriyle 

savaşmayacaklarını öne sürmüştür.454Ona göre demokrasiler insanların 

ihtiyaçlarının karşılandığı ve tatmin edildiği sistemlerdir. Eğer demokratik rejimler 

savaşlara giriyorlarsa bunun nedeni insan haklarını korumak ve herhangi bir ihlal 

söz konusu olduğunda müdahale etmek amacıyladır.455 

Demokratik barış teorisini değerlendirebilmek için savaş ve barış 

kavramlarının çerçevesini net bir şekilde oluşturarak, teori ile kavramlarının 

ilişkilerinin anlaşılması gerekmektedir. Demokrasinin barış kavramı kadar olmasa 

da savaş kavramıyla da bir ilişkisi vardır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda iç 

rejimleri demokrasi olan devletler demokrasinin getirdiği esasları, kısıtlamaları, 

sınırlandırmaları dış politikalarında da uygulayarak barışçıl bir yol izlemektedirler. 

Bu davranış ve yaklaşımı karşı taraftaki devletten de beklemektedirler. Karşı 

taraftaki devletin benimsediği rejim demokrasi olduğu takdirde aralarındaki 

yaşanan sorunları şiddete başvurmadan barışçıl yollarla çözmektedirler. Bu yol 

demokratik barış teorisinin en önemli özelliklerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Demokrasi ile yönetilen devletlerin bir savaşa girme ihtimali oldukça 

düşüktür bu sebeple savaş onlar için en son düşüncedir. Fakat bazı durumlarda 

demokrasi ile yönetilen devletler, demokratik olmayan rejimlere karşı saldırgan ve 

müdahaleci olurlar. Demokratik olmayan rejimlerle yönetilen devletler halklarına 

karşı saldırgan bir politika izledikleri ve insan haklarına ihlal ettikleri takdirde 

demokrasi ile yönetilen devletler onlara karşı müdahale ederek onlara farklı 

politikalar izlerler. Demokrasi ile savaş arasında da böyle bir ilişki söz konusudur. 

 

                                                           
453  Can Kakışım, "Liberalizm Çağında Barış Çalışmaları ve Demokratik Barış Vizyonu: 

Teorik Bir İnceleme", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
0/50, (2017), 29. 

454  Özdemir, "Demokratik Barış Teorisi", 213-214. 
455  Özdemir, "Demokratik Barış Teorisi", 214. 
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DEMOKRATİK BARIŞ TEORİSİ 

Demokratik barış teorisi, demokrasiyle yönetilen devletlerin birbirleriyle 

savaşmayacakları tezi üzerine kurulmuştur.456Demokratik barış teorisinde bir 

devletin egemenlik biçiminin dış politikasındaki davranışlarını belirlediği 

dolayısıyla rejimleri demokrasi olan devletlerin barışa yatkın olduğu ve 

birbirlerine karşı hemen hemen hiç savaş yapmadığı anlayışı hakimdir.457 
Demokratik barış teorisiesas olarak, devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde 

silahı ve gücü daha az kullandıklarını ifade etmektedir.4581980'lerde uluslararası 

ilişkiler literatürüne giren demokratik barış teorisi, demokratik rejimlerin 

birbirleriyle olan ilişkilerinde çatışmadan daha çok kaçındıkları durum olarak da 

ifade edilmektedir.459Bu tanımlamalardan hareketle uluslararası kalıcı bir barışı 

sağlamak amacıyla ortaya çıkan demokratik barış teorisi, bir devletin iç egemenlik 

rejiminin dış politikasındaki davranışlarını da belirlediğini dolayısıyla iç 

egemenlik rejimi demokrasi olan devletlerin dış politikalarında da demokrasinin 

gerektirdiği esaslar ve sınırlandırmalarla hareket ederek, karşı taraftaki devletle bir 

sorun dahilinde çatışma yaşanmadan barışçıl bir yol izleyerek çözüme 

kavuşturulmasıdır. 

Barış'ı dünya genelinde meşru yönetimlere sahip siyasi düzenler kurma 

meselesiyle ilişkilendiren Micheal Doyle, savaşın maddi ve manevi bütün yükünü 

taşıyacak olan vatandaşların kendilerini yönetecek olan kişileri seçimle iş başına 

getirdikleri takdirde savaşların yaşanmasının imkansız bir hal alacağını öne 

sürmüştür.460 Dolayısıyla halkında yönetimde söz sahibi olduğu devletler herhangi 

bir uluslararası alanda çıkan anlaşmazlıklarda diplomasiye öncelik tanıyarak barış 

sürdürülebilmektedir.461 Kant, savaşın neden olduğu zararlardan doğrudan 

etkilenen halkın savaşa girme konusunda daha dikkatli davranacağını 

değerlendirmiş, halkın iradesinin iktidara yansımasının uluslararası barış için 

gerekli olduğunu belirtmiştir.462 

                                                           
456  Kakışım, "Liberalizm Çağında Barış Çalışmaları ve Demokratik Barış Vizyonu: Teorik 

Bir İnceleme", 36. 
457  Hakkı Büyükbaş ve Nilgün Atıcı, "Liberal Demokratik Barış Kuramı: Eleştirel Bir 

Değerlendirme", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0/ 40, 
(2012), 2. 

458  Ekmekçi, "Demokratik Barış Teorisi: Bir Değerlendirme", 108. 
459  Selcen ve Akgül, "Barış Çalışmaları: Başlangıçtan Günümüze Değişimi", 90. 
460  Selcen ve Akgül, "Barış Çalışmaları: Başlangıçtan Günümüze Değişimi", 90. 
461  Atilla Sandıklı ve Erdem Kaya,"Barış Kavramına Teorik Yaklaşımlar ve Küresel 

Yönetişim", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12/23, (2013), 64. 
462  Sandıklı ve Kaya, "Barış Kavramına Teorik Yaklaşımlar ve Küresel Yönetişim", 64. 
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Demokrasi ile yönetilen devletlerin dış politikalarında daha barışçıl 

yaklaşımlarda olacaklarını varsayan Immanuel Kant, 1795 yılında yayımlanan 

"Ebedi Barış" adlı eserinde devletler arasında kalıcı bir barışın sağlanması için 

gerekli olan ön koşulları ve esas maddeleri işlemiştir. Avrupa'da barış imkanlarını 

araştırarak barışın Avrupa'da nasıl sağlanacağı sorunu ile ilgilenen ve düşüncesini 

bu yönde geliştiren Kant'ın ilgili çalışmasının kaynağını Utrecht Barış Antlaşması 

oluşturmaktadır. Kant, Avrupa'yı kana bulayan liderlerin gerektiğinde bir araya 

gelerek bir barış düzeni oluşturabileceklerini gözlemlemiştir.463 Söz konusu olan 

çalışmasında demokrasi ile yönetilen devletlerde halkın rızasının esas olduğunu ve 

halkın çoğunluğunun savaşa rıza göstermeyeceğini dolayısıyla bu devletlerde 

savaş kararı almanın zorlaşacağını öne sürmüştür. Demokratik barış teorisini 

benimseyen düşünürler Kant'ın bu araştırmaları ve gözlemlerinden 

faydalanmaktadırlar. 

Dean Babst, bağımsız devletlerde özgür bir seçimle ülke yönetimine gelen 

hükümetlerin, bir sorun dahilinde kendi aralarında savaş yapmayacaklarını barışçıl 

dış politika izleyecekleri tezini ileri sürmüştür.464 

Melvin Small ve J. David Singer, 1816-1965 yıllarında gerçekleşen 

savaşları inceledikleri çalışmalarında söz konusu zaman zarfında demokratik 

ülkelerin birbirlerine karşı savaş yapmadıkları sonucuna varmışlardır. Savaşın 

daha çok birbirlerine komşu ülkeler arasında yapıldığını, demokratik ülkelerin 

coğrafi olarak birbirlerine uzak olmaları dolayısıyla komşu olmadıkları ve 

birbirlerine karşı savaş eylemi içerisinde bulunmadıkları gözlemlemişlerdir.465 

Demokratik barış teorisiyle ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmalardan çıkartılabilecek ortak kanı ise bir devletin egemenlik biçiminin dış 

politikasındaki davranışlarını belirlediği dolayısıyla rejimleri demokrasi olan 

devletlerin barışa yatkın olduğu ve birbirlerine karşı hemen hemen hiç savaş 

yapmadığıdır. Almanya ve Fransa arasındaki ilişki bu duruma en iyi örneklerden 

birisidir. Demokratik iki ülke olan Almanya ve Fransa aralarında çıkan 

anlaşmazlıkları çözmede barışçıl yolları tercih ederlerken, demokratikleşme 

sürecinde olan Hindistan ve Pakistanarasında ise Almanya ile Fransa'nın aksine 

aralarında halen daha bir savaş yaşanmaktadır. 

Demokratik barış teorisi üzerine araştırmalarda bulunan, teoriyi savunan 

düşünürlerin yanında teoriyi eleştiren ya da reddeden çok sayıda düşünürde 

bulunmaktadır.  

                                                           
463  Büyükbaş ve Atıcı, "Liberal Demokratik Barış Kuramı: Eleştirel Bir Değerlendirme", 3. 
464  Büyükbaş ve Atıcı, "Liberal Demokratik Barış Kuramı: Eleştirel Bir Değerlendirme", 3. 
465  Melvin Small, ve J. David Singer, “TheWarProneness of Democratic Regimes”, 

Jerusalem Journal of International Relations, 4/1, (1976), 50-69. 
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Demokratik barış teorisi bazı akademisyenler bakımından Uluslararası 

İlişkiler disiplinin en önemli bulgusu sayılırken bazı akademisyenlerde bunun tam 

tersini iddia ederek demokrasinin uygulandığıülkelerin kendi aralarında savaşın 

olduğunu ancak liberal teorisyenlerin bunu görmezden geldiklerini ileri 

sürmüşlerdir.466 Demokratik barış teorisine yönelik yapılan temel eleştirilerden 

birisi demokrasi kavramının tanımı ile ilgili olmuştur. Demokrasinin net bir 
tanımının olmaması demokrasi ile savaş arasındaki nedensel ilişkiyi de şüpheli 

hale getirmiştir. Demokrasinin tek bir çeşidinin olmadığını ülkeden ülkeye göre 

değişebildiğini dikkate alındığında teorinin daha açık ve net bir tanıma ihtiyacı 

görülebilmektedir. Bu yapılmadığı içinde farklı tanımlar ile demokrasiler 

arasındaki savaşlar göz ardı edilmektedir.467 Savaş ve demokrasi kavramları daha 

geniş ve tutarlı bir şekilde tanımlanması durumunda 1800 yıllarından beri 

demokratik ülkeler arasında gerçekleşen bir düzine savaş tespit edilmektedir.468 
Realistler, demokratik ülkeler arasındaki barışın bu devletlerin siyasi rejimlerinden 

değil ortak tehdit algılamalarından çıkan ortak çıkarlarından kaynaklandığını ileri 

sürmüşlerdir. İki demokratik devletin birbirleriyle savaşmamalarını Soğuk Savaş 

dönemine mahsus olduğunu, Sovyet tehdidine karşılık NATO ittifakından 

kaynaklandığını vurgulamışlardır.469Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, 

Demokratik barış teorisi akademisyenler tarafından Uluslararası İlişkiler 
çalışmalarının odak noktası haline gelmiş, eski Sovyet topraklarında oluşan yeni 

devletlere yol göstermek amacıyla teori yeniden canlandırılmıştır.470 Güç teorisi ve 

Marksizm'den esinlenen yapısalcı yaklaşımlar ise demokratik barış teorisini "ortak 

çıkar" ekseninde açıklayarak realistlerin aksine ortak çıkarı Sovyet tehdidine 

indirgememişlerdir.471 

Demokrasi ve savaş kavramlarının net bir şekilde tanımlanmaması ve 

aralarındaki ilişkiye şüpheli bir şekilde bakılmasının yanında demokratik barış 

teorisine yapılan eleştirilerden bir diğeri ise demokrasi ile barış kavramlarının net 

bir şekilde tanımlanmaması ve demokrasi ile barışın aralarındaki kurulan sebep-
sonuç ilişkisine yönelik olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı öncesinde demokrasilerin sayıca azlığı, devletlerin 

coğrafi anlamda birbirleriyle uzak olmaları savaş yapmalarını mümkün 

kılmamıştır. Demokrasilerin yaygınlaşması ile birlikte birbiri ile komşu olan 

demokrasilerin sayılarının artmasından sonra geçen süre ise teorik bir genelleme 

yapabilmek için uzun bir süre değildir. Dolayısıyla demokrasilerin birbiri ile 

                                                           
466  Büyükbaş ve Atıcı, "Liberal Demokratik Barış Kuramı: Eleştirel Bir Değerlendirme", 6. 
467  Özdemir, "Demokratik Barış Teorisi", 216. 
468  Ekmekçi, "Demokratik Barış Teorisi: Bir Değerlendirme", 112. 
469  Ekmekçi, "Demokratik Barış Teorisi: Bir Değerlendirme", 113. 
470  Büyükbaş. ve Atıcı, "Liberal Demokratik Barış Kuramı: Eleştirel Bir Değerlendirme", 7. 
471  Ekmekçi, "Demokratik Barış Teorisi: Bir Değerlendirme", 113. 
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savaşmamış olması kültürel yakınlık, ticari, ekonomik ilişkiler ya da güç 

politikasına ilişkin başka nedenlere bağlanacağı gibi tesadüfi de olabilmektedir.472 

Teoriye ilişkin tüm eleştirilere karşılık demokrasilerin kendi aralarındaki 

ilişkilerde daha barışçıl olduğu yönündeki kanı yaygındır. Bu kanıya göre de 

uluslararası barış ve güvenliği sağlamanın yolu demokrasilerden geçmektedir. 

Almanya ile Fransa arasındaki ilişki bu duruma en iyi örneklerden birisidir. Her iki 
ülkede tarihsel düşmanlıklarını bir kenara bırakarak aralarındaki sorunları savaş ya 

da çatışma yollarına başvurmadan barışçıl yollarla çözmektedirler. 

ALMANYA-FRANSA İLİŞKİLERİNDE ALSACE-LORRAİNE 

MESELESİ 

Bu bölümde, demokratik barış teorisinin esaslarını daha iyi anlamak ve 

demokratik olan devletlerin birbirlerine karşı tutumlarında barışçıl yaklaşımlarda 

bulunarak aralarındaki sorunları çatışmaya başvurmadan barışçıl yollarla 

çözdüklerini görmek amacıyla demokratik iki ülke olan Almanya'nın ve Fransa'nın 

tarihine kısaca değindikten sonra birbirleriyle ilişkilerinde demokrasinin ve 

demokratik barış teorisinin etkilerini Alsace Lorraine meselesi üzerinden 

incelenecektir. 

"Demir Şansölye" olarak anılan Ottovan Bismarck 1870-1871 savaşında 

Fransa'yı ağır yengiliye uğratarak Alman ulusal birliğini sağlamış ve Alman 

imparatorluğu oluşturulmuştur.473 Alman imparatorluğunun ilan edilmesinden 

sonra içeride ve dışarıda olmak üzere önemli problemler yaşanmıştır. Bu 

problemlerden birisi Fransa meselesidir. Bismarck, Fransa'nın Almanya 

karşısındaki yenilgisini, milli haysiyetine düşkün Fransızların kolay kolay 

hazmetmeyeceğini ve bu yenilginin intikamını ilk fırsatta alacaklarını biliyordu. 

Üstelik Almanya Fransa'dan Alsace ve Lorraine gibi iki toprağı da almıştır.474 Bu 
sebeplerden ötürü Fransa'nın bir intikam savaşına girmesi ihtimali Bismarck'ın 

başlıca endişesi olmuştur. Şu halde Almanya'nın dış ilişkilerinde barışa sahip 

olabilmesi için Fransa'nın bir savaş açması önlenmeli ve Fransa'nın birleşebileceği 
devletleri Almanya'nın yanına çekmek suretiyle Fransa yalnız bırakılmaya 

çalışılmıştır.475 Komşularının da istikrar ve güvenlik endişelerini dikkate alan 

hassas bir politika izleyen Bismarck, kurduğu "ittifaklar sistemi" ile Avrupa'da bir 

                                                           
472  Özdemir, "Demokratik Barış Teorisi", 217. 
473  Nejat Doğan, "Almanya'nın Avrupa'daki Konumuna Teorik Yaklaşımlar: Almanya'nın 
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474  Fahir Armaoğlu, 20. Yy. Siyasi Tarihi 1914-1995, (İstanbul:Alkım Yayınevi, 1999), 20. 
475  Armaoğlu, 20. Yy. Siyasi Tarihi 1914-1995, 20. 
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güç dengesi oluşturma çabası içinde olmuştur.47619. yy. başında ulusal birliği 

sağlamış Almanya, Avrupa'nın tam ortasında yer almasıyla coğrafi konumu ile de 

Avrupa'nın geleceğini etkileme ve başat-güç olma yarışında dezavantajlı bir 

devletti. Almanya kendisini bir taraftan etrafı güçlü devletlerle sarılı, bir taraftan 

da savunulması zor olan sınırlara sahip bir merkez ülke hissetmesi, 1. Dünya 

Savaşı öncesinde emperyalist, 2. Dünya Savaşı öncesinde de yayılmacı politikalar 

izlemeye sevk etmiştir.477 

1. Dünya Savaşından mağlup ayrılan Almanya, 1918’de II. Wilhelm'in 

başında bulunduğu Hohenzollern Hanedanı yönetimden uzaklaştırılarak Alman 

tarihinde ilk defa cumhuriyet rejiminin kurulmasına yol açmıştır. Yeni devlet 1919 

seçimlerinin ardından Ulusal Meclis'in ilk oturumunu Weimar şehrinde 

gerçekleştirmesinden dolayı sembolik olarak "Weimar Cumhuriyeti" adını 

almıştır.478Fakat Almanya'nın ilk cumhuriyet dönemi uzun süreli olmamış ve 

1933'te Hitlerin Şansölyelik makamına getirilmesiyle, yoğun iç karışıklıkların 

kitleleri radikal kararlar almaya sevk ettiği tezi bir kez daha ispatlanmıştır.479 2. 
Dünya Savaşı ile birlikte Hitler'in kurduğu iktidarlık sona ermiştir.  

 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya, "Doğu" ve "Batı" olmak üzere ikiye 

bölünmüş, Avrupa'nın istikrarının devamı için Almanya'nın bu statüsünün devam 

etmesi gerektiğine uzun yıllar boyunca inanılmıştır.480İlk etapta ülke, Avrupa 

Danışma Komisyonunun 1944'te imzaladığı bir protokolle üçe bölünmüş; Yalta 

Konferansı'nda Fransa'nın işgal güçlerine dahil edilmesiyle 1945'te çıkartılan bir 
ek protokolle bu sayı dörde çıkmıştır. Alman Ordusu'nun 1945'te teslim olmasının 

ardından 5 Haziranda imzalanan "Berlin Deklarasyonu" ile ülkenin yönetimi 

resmen müttefiklerinin eline geçmiştir.481 

Uzun vadede Almanya üzerindeki dörtlü yönetimin devam edemeyeceği 

anlaşıldığında SSCB'nin davet edilmediği 1948'de yapılan Londra Altı-Güç 

Konferansında Batı Alman Devletinin temelleri somut olarak atılmıştır. Bu 

doğrultuda Batı bölgelerindeki eyalet başkanlarına Kurucu Meclisi toplamakla 

görevlendirmelerinin ardından kendilerine 1948'de "Frankfurt Dokümanları" 
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verilmiştir.482Temel Yasa'nın 1949'da ilan edilip bir gün sonra yürürlüğe 

girmesiyle de Federal Almanya Cumhuriyeti kurulmuştur. Yaklaşık beş ay sonra 

da Sovyet İşgal bölgesinin sınırlarında Demokratik Alman Cumhuriyeti 
kurulurken, Halk Meclisinin 1952'de çıkarmış olduğu bir yasa ile buradaki eyalet 

sistemi kaldırılıp yerine 14 idari bölge kurulmuştur.483 

I. ve II. Dünya Savaşlarının Almanya ile birlikte Avrupa Birliğinin kurucu 

ülkelerinden biri olan Fransa; büyük kargaşalarla, devrimlerle dolu tarihi bir 

mirasa sahiptir.484 

Mayıs 1940’da başlayan Alman saldırısının henüz ilk haftası biterken, 

Fransa'nın Almanya'ya karşı savaşı kazanma imkanının çok azaldığı anlaşılmıştır. 

Fransız ordusu büyük oranda dağılmıştır. Haziran ayına gelindiğinde ise Alman 

orduları büyük bir hızla Paris'e yönelmiştir.485Bu zor günlerde Gaulle, teslim 

olmak yerine savaşa devam etmeyi savunan az sayıdaki yetkililerden birisidir. 

Mareşal Pétain, ülkenin içine düştüğü bu kritik dönemde adeta bir kurtarıcı olarak 

görünmeye başlamıştır. Gaulle'ün önerilerinin hükümet düzeyinde kabul 

edilmemesi yönünde ağırlığını koyan Pétain, Fransa için savaşın sona erdiğinin 

kabul edilmesinin en doğru politika olacağını savunmaktadır.486 

Başbakan Reynaud'un istifasının ardından Pétain devlet başkanı, Pierre 

Laval de seçilmeden başbakan olmuştur.487Fransa'dan Londraya geçen Gaulle, 18 

Haziranda Londra'da bir radyoda yaptığı konuşmasında, Pétain ve çevresindeki 

askeri yetkilileri hedefe alarak hem savaş sırasında askeri başarısızlığın sorumlusu 

hem de Hitler Almanya’sıyla anlaşma yolunu tercih ederek Fransa'ya ihanet 

etmekle itham etmiştir.488Gaulle'ün radyoda yaptığı konuşması 18 Haziran çağrısı 

olarak tarihe geçmiş ve çağrısında Fransa topraklarındaki tüm resmi görevlilere 
Pétain rejimini reddetme ve kendisinin verdiği mücadelede ona destek olmaları 

çağrısında bulunmuştur. 
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Dünyanın her tarafından Fransızca konuşan insanları örgütleyen Gaulle, 

Hür Fransız sürgünlerinden oluşan geçici bir hükümet ilan etmiştir. Hür Fransız 

Ordusu, Müttefiklere önemli ölçüde yardımcı olmuştur.489Gaulle'ün siyasi anlayışı 

Fransa'nın kurtuluşu için "toplanma ve toparlanma"dır. Fransa'nın Alman 

işgalinden kurtarılması ve Nazi işbirlikçisi olarak tanımlanan Vichy rejiminin sona 

erdirilmesi bu hareketin ortaya çıkış nedeni olarak belirtilmiştir.490 Fransa'yı savaş 

boyunca Vichy hükümeti ile Gaulle hükümeti olmak üzere iki ayrı otorite temsil 

etmiştir. Uzun çekişmelerden sonra, Londra'daki Fransız Ulusal Komitesi'yle 

Cezayir'deki Askeri ve Sivil Kumandanlığının birleşmesiyle iki başkanlı bir 

komite oluşturulmuş, General Girand'ın askeri görevle görevlendirilmesiyle tek 

başkanlı (De Gaulle) komite biçimine dönüştürülmüştür. 3 Haziran 1944 tarihinde 

alınan bir kararla komiteye "Fransız Geçici Hükümeti" adı verilmiştir.491 

III. Cumhuriyet dönemi, askeri bir yenilginin sonucu olarak ortadan 

kalkmıştır. Fransız ulusal sınırlarının kurtarılmasından dört yıl sonra IV. 

Cumhuriyet kurulmuştur. 1946 Anayasanın ilanı ile IV. Cumhuriyet dönemi 

başlamıştır.492II. Dünya Savaşı'ndan sonra, hükümet istikrarsızlığından 

kaynaklanan siyasal bunalımın sonucunda, Cezayir'deki Fransız generallerinin 

1958’de ayaklanmasıyla bir hükümet darbesi gerçekleştirilmiştir. Buna çare olarak 

güçlü bir yönetim arayışı ortaya çıkmıştır.493 Bu arayışlar sonucunda, II. Dünya 

Savaşı'nda Fransa Ordusuna komuta eden General de Gaulle siyasete davet edilmiş 

ve 6 aylık olağanüstü yetkilerle yönetime gelerek 1958'de yeni bir anayasa 

yapılmasına öncülük etmiştir.494 Ekim 1958’de yürürlüğe giren yeni anayasa ile 
beraber V. Cumhuriyet dönemi başlamıştır. Günümüzde Fransa halen V. 

Cumhuriyet dönemini yaşamaktadır.495 
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Demokrasilerin birbirleri ile savaşmayacağı merkezinde olan Avrupa, aynı 

zamanda demokrasilerin doğduğu, model oluşturduğu ve kökleştiği siyasi 

coğrafyadır.496 Almanya ve Fransa bu duruma örnek verilebilir. İki demokratik 

ülke olan Almanya ve Fransa'nın tarihsel serüvenlerinde mezhepsel farklılıklar, 

sömürgelerden doğan anlaşmazlıklar gibi sebeplerden dolayı birçok çatışma ve 

savaş yaşanmıştır. Almanya ile Fransa arasında önemli bir sorun haline dönüşen 

meselelerden biri Alsace Lorraine bölgesi olmuştur.  

Alsace Lorraine, 1870- 1871 Fransa - Prusya savaşının ardından 10 Mayıs 

1871'de imzalanan Frankfurt Antlaşmasıyla birlikte Almanya'ya verilmiştir. Alsace 
Lorraine bölgesinde 1870'den başlayarak iki büyük savaş dönemi ve sonrasında bu 

bölgede hep gerilimler yaşanmıştır.497Bu bölgenin bir savaş coğrafyası olması II. 

Dünya Savaşı'ndan sonra AB kurumlarının en önemli meselesi haline gelmiştir. II. 

Dünya Savaşı sonrası dönemde AB gündemi ve Strasbourg'un Avrupa 

başkentlerinden biri olması Alsace Lorraine açısından önem taşımaktadır. Bu karar 

bir sınır olarak Alsace Lorraine'deki milliyetçi hassasiyetlerin Fransız ve Alman 

tarafları açısından da farklı biçimde "Avrupa" bağlamında yorumlanarak aşılmaya 

çalışılması anlamı taşımaktadır.498 

I. ve II. Dünya Savaşları'nın da başat aktörlerinden olan Almanya ve 

Fransa, sonrasında Avrupa bütünleşmesi fikrinin en somut girişimi olan Avrupa 

Birliği'nin kurucu ülkeleri olmuşlardır. Yaşanan bu savaş ve çatışmalara son 

vermek için Avrupa bütünleşmesi çerçevesinde Almanya ve Fransa, sosyal haklara 

daha saygılı, daha barışçıl bir yönetim anlayışı ile demokratik uygulamaları ön 

plana çıkarmaya başlamışlardır. 

Her iki ülkede de merkezi yönetim yapısı esnetilerek, bunların daha 

demokratik bir yapıya kavuşmaları sağlanmıştır.499 Avrupalılık fikri çatısı altında 

bütünleşerek demokratik bir yapıya kavuşan Almanya ve Fransa, Alsace Lorraine 

bölgesinde yaşadıkları anlaşmazlık başta olmak üzere, birçok farklı nedenlerden 

dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıkları, tarihsel düşmanlıklarını bir kenara bırakarak 

aralarında geçen çatışmalara, savaşlara son vermişlerdir. İlerleyen zamanlarda da 

aralarında çıkan sorunları geçmişlerinde olduğu gibi savaşmaya veya çatışmaya 

başvurmadan daha barışçıl yollarla çözüme kavuşturmuşlardır. Her iki ülkenin de 
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iç egemenlik biçiminin demokrasi olması aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl 

yollarla çözmelerinde önemli etkenlerden biri olmuştur. 

HİNDİSTAN-PAKİSTAN İLİŞKİLERİNDE KEŞMİR MESELESİ 

Bu bölümde, demokratik barış teorisinin uyguladığı esasları daha iyi 

anlamak ve henüz demokratikleşme sürecinde olan ülkelerin birbirlerine karşı 

tutumlarında, aralarında geçen sorunları barışçıl yollarla değil de savaş ya da 

çatışmaya başvurarak çözmeye çalıştıklarını görmek amacıyla demokratikleşme 

sürecinde olan Hindistan ile Pakistan'ın birbirleriyle ilişkilerine bakılacaktır. 

Hindistan ve Pakistan'ın kısaca tarihlerine değindikten sonra birbirleriyle 

ilişkilerinde demokrasi ve demokratik barış teorisinin etkileri Keşmir meselesi 

üzerinden incelenecektir. 

Hindistan, tarihi boyunca sahip olduğu zenginliklerle gerek eski 

uygarlıkların gerekse de modern dönemin Batılı sömürge imparatorlukları için 

cazibe merkezi olmuştur. Hindistan'ı işgal edenler zenginleşir ve diğer uluslar 

üzerinde iktidar sahibi olurken, Hindistan'ın kendisi gittikçe fakirleşmiştir.500Bu 
sebeple Portekiz, Hollanda, Fransa ve İngiltere zenginliklerle dolu Hindistan'ı ele 

geçirme arzusuyla mücadeleler vermişlerdir. İngiltere için Hindistan ayrı bir 

öneme sahiptir. Bu nedenledir ki Hindistan İngiliz sömürgesi altında uzun yıllar 

kalmıştır. 

1758'de, Cliveİngiltere'nin altkıtada kalıcı bir şekilde yer almasını 

sağladıktan sonra, İngiliz egemenliği ve bu egemenliğin araçları 1785'ten itibaren 

kendisini çok daha fazla hissettirmiştir. Toplumsal yapılar, siyasi ilişkiler her şey 

İngiliz kapitalizminin öğeleriyle değişmiştir.5011857'de gerçekleşen Bağımsızlık 

Savaşı İngiliz yönetimine karşı ilk ciddi ayaklanma olmuştur. Yapılan araştırmalar, 

Bağımsızlık Savaşı'nın isyanla sınırlı kalmadığını, kuzey ve orta Hindistan'ı da 

kapsadığını ortaya koymuştur.502İngilizlerin ayaklanmadan sonra 

gerçekleştirdikleri asıl büyük değişiklik, o tarihe kadar Hindistan'ı yöneten Doğu 

Hindistan Şirketi'ni ortadan kaldırılması ve ülkenin doğrudan Tac'a bağlanması 
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olmuştur.503Fakat II. Dünya Savaşı'nın yarattığı etki, özellikle İngiltere'nin 

savaştan dolayı Hindistan'a artan borçları, Hindistan'ı Tac'ın mücevheri olmaktan 

çıkarıp İngiltere'nin yükü durumuna getirmiştir.504Hindistan'da kalabalık bir ordu 

ve idari teşkilat bulundurmak, ekonomik durumu bozulmuş İngiltere için bir lükstü 

ve yapılabilir en iyi şey commonwealth üyesi olarak alt kıtayla bağlarını 

koparmadan yaklaşık iki yüzyıllık egemenliğine son verilmektir. Bu doğrulta 

İngiliz Hükümeti, 20 Şubat 1947'de Hindistan'dan 1948'e kadar çekileceğini 

açıklamıştır.505 

Demokratikleşme sürecinde olan Hindistan ve Pakistan, 1947’de 

bağımsızlıklarını kazanmalarıyla hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle ciddi 

sorunlar yaşamış ve yaşamaya da devam etmektedir. 

14 Ağustos 1947 tarihinde bağımsızlığını elde eden Pakistan devleti, Hint 

alt kıtasında yaşayan bütün Müslümanları birleştirecek bir devlet olarak tasavvur 

edilmiş ve İngiltere hakimiyetinde bulunan Hindistan kolonisinde Müslümanların 

çoğunlukta olduğu eyaletlerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.506 

Coğrafi konumundan dolayı dünyanın önemli stratejik noktalarından biri 

olan Pakistan, Hindistan gibi güçlü bir ülkeyle yaşadığı sorunlar ordunun ülke 

yönetiminde ağırlıklı bir pozisyona sahip olmasına yol açmıştır. Bugün dünyanın 

yedinci en kalabalık ordusuna ve nükleer silahlara sahip dokuz ülkeden biri olan 

Pakistan da, pek çok kere demokrasiye geçiş denemesi yapılmış olsa da seçimlerle 

iktidara gelen hiçbir hükümet uzun ömürlü olamamış ve askeri bir darbeyle 

devrilmiştir.507 

Bağımsızlığın ilk yılları Pakistan için oldukça zor geçmiştir. En büyük 

rakibi olan Hindistan, İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth), Birleşmiş 

Milletler ve ABD'nin başını çektiği Batı bloğu ve Sovyetler Birliği'nin başında 

bulunduğu Doğu bloğu içinde ilgi odağı haline gelmiştir. Çin'in lideri ile 

Hindistan'ın lideri arasındaki dostlukla birlikte Pakistan kendisini uluslararası 

arenada fazlasıyla yalnız hissetmiştir.508 
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Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmanın geçmişi çok eskiye 

dayanmaktadır. Genel olarak tarihçiler 1333 yılında Müslüman liderlerden 

Muhammed Bin Kasım'ın Sindhi bölgesinde gerçekleşen savaşta Hindu Lideri 

RajaDahir'i yenmesiyle başladığını ve o tarihten sonra bu iki dini grup arasında 

yaşanan çatışmaların daha fazla meydana geldiğini düşünmektedir.509 

Pakistan ile Hindistan arasındaki en büyük anlaşmazlık Keşmir meselesidir 

ve bugüne kadar halledilememiştir. Çin, Hindistan ve Tibet ile komşu olan ve 

Sovyet Rusya'ya da birkaç kilometrelik mesafede bulunan Keşmir, hem Pakistan 

hem de Hindistan açısından önemli bir stratejik bölgedir.510 Her iki ülkede 

Keşmir'e tamamen hakim olmak amacıyla tarihlerinde 1947-1948, 1965 ve 1971 
olmak üzere üç kez savaşmış ve birçok kez de çatışma yaşamıştır. 

Keşmir sorununun başlangıcı alt kıtayı oluşturan eyaletlerin Pakistan ile 

Hindistan arasında paylaşılmasına uzanmaktadır. Eyaletlerin sakinlerinin ve 

coğrafi konumlarının dikkate alınarak yapılan paylaşımda Hinduların çoğunlukta 

olduğu eyaletler Hindistan'ı seçerken, Müslümanların çoğunlukta olduğu eyaletler 

de Pakistan'ı seçmişlerdir. Fakat Keşmir halkının büyük çoğunluğu Müslüman 

olmasına ve Keşmir'in coğrafi konumu itibari ile Pakistan'a yakın bulunmasına 

rağmen Keşmir Mihracesi Ekim 1947'de bölgesini Hindistan'la birleştirdiğini 

açıklamıştır. Bu karar Keşmir halkın itirazlarına ve tepkilerine yol açmış, 

Hindistan'ın bölgeye asker sevk etmesi üzerine gelişmeler Pakistan ile Hindistan 

arasında savaşa yol açmıştır. Bu savaş sonucunda Keşmir 1948'de ikiye 
bölünmüştür. Bir bölümü Pakistan'a (Azad Jammu ve Keşmir) bir bölümü de 

Hindistan kontrolüne girmiştir.  

Keşmir bölgesinin üçte ikisi Hindistan, üçte biri ise Pakistan'ın 

denetimindedir.5111948'de Keşmir meselesi, Hindistan tarafından Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürülmüş ve sorun uluslararası bir hal almıştır. 

Hindistan, Birleşmiş Milletler görüşmelerinde Pakistan'ı işgalci olarak suçlarken, 

Pakistan da Hindistan'ı, Keşmir'deki Müslüman halka karşı soykırıma girişmekle 

itham etmiş ve Keşmir de Hindistan yanlısı bir hükümet bulunduğu için sorunun 

Birleşmiş Milletler gözetiminde bir halk oylaması yapılarak çözümlenmesini talep 

etmiştir. 1949'da taraflar arasında ateşkes sağlanarak çatışmalar sona 
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Stratejik Araştırmalar Merkezi, 10 Aralık 2011 http://www.bilgesam.org/incele/80/-
pakistan-hindistan-iliskileri-ve-kesmir-meselesi/#.WvgF66SFPDdErişim Tarihi: 

13.05.2018 
510  Bilal N. Şimşir, "Pakistan Devletinin Kuruluşu", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 13/ 

4, (1958),175-176.  
511  Karaağaçlı, A. (2011). "Pakistan-Hindistan İlişkileri ve Keşmir Meselesi",  
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ermiştir.5121959 yılında Hindistan ve Çin arasında çıkan Tibet Sorunu ve 

sonrasında 1962'de yaşanan savaş ile iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiştir. 

1972'de Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma imzalanan Simla Antlaşması ile 

sona ermiştir. 1999'da yayınlanan Lahore Bildirisi, Simla Antlaşması'ndan sonra 

tarafların sorunu barışçıl yollarla çözümüne yönelik olması bakımından önemli bir 

belgedir.513 

Uluslararası bir boyut kazanan Keşmir meselesi her iki ülke arasında 

barışın sağlanması ve sorunu barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması açısından 

uluslararası güçler büyük bir çaba göstermişlerdir. Fakat Keşmir Sorunu, Birleşmiş 

Milletler nezdinde kurulan pek çok komisyona, atanan gözlemci ve referandum 

idarecilerine rağmen hala daha çözülememiştir. Henüz demokratikleşme sürecinde 

olan Hindistan ve Pakistan 1947 yılında bağımsızlıklarını kazanmalarıyla hem 

kendi içlerinde hem de birbirleriyle ciddi sorunlar yaşamışlar ve yaşamaya da 

devam etmektedirler. Demokratik iki ülke olan Almanya ile Fransa arasında 

Alsace Lorraine bölgesinde yaşanan sınır anlaşmazlığıyla demokratikleşme 

sürecinde olan Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir bölgesinde yaşanan sınır 

anlaşmazlığı birbirine benzemektedir. Fakat Almanya ve Fransa demokrasinin 

getirdiği esasların etkisiyle tarihsel geçmişlerindeki düşmanlıklarını bir kenara 
bırakarak Alsace Lorraine bölgesindeki anlaşmazlığı daha barışçıl yollarla çözüme 

kavuştururken, demokratikleşme sürecinde olan Hindistan ve Pakistan aralarındaki 

Keşmir anlaşmazlığının çözümünü savaşarak aramaktadır. 

SONUÇ: 

Demokrasinin uygulandığı ülkelerde savaşın ya da çatışmanın olmayacağı, 

uluslararası kalıcı barışın sağlanması üzerine kurulu demokratik barış teorisi 

Kant'ın Ebedi Barış adlı eserinden yola çıkılarak ortaya çıkmıştır. Genel varsayım; 

demokrasiyle yönetilen bir ülkenin karşı devletle aralarında çıkan sorunları savaşa 

ya da çatışmaya başvurmadan demokrasinin gerektirdiği esaslar doğrultusunda 

barışçıl yollarla çözebileceğidir. Savaşa giren bir ülkede savaşın getirdiği maddi ve 

manevi her türlü olumsuzlukları o ülkenin halkı çekmektedir. Demokrasiyle 
yönetilen ve halkın da devletin yönetiminde söz sahibi olan bir ülkenin savaşa 

girmesi çok zordur. Bu sebepledir ki demokrasinin uygulandığı ülkelerde savaş 

yoktur. Almanya ile Fransa ülkelerinde bu çok net bir şekilde görülmektedir. 

Almanya ile Fransa'nın tarihleri anlaşmazlıklarla doludur. Fakat iki ülkede de 

demokrasinin uygulanmaya başlamasıyla aralarındaki düşmanlıkları bir kenara 

                                                           
512  Bengü Türk, Uluslararası Sistemde Kronik Bir Sorun: Keşmir, Asya'da Güvenlik 

Sorunları ve Yansımaları, R. Kutay Karaca (ed),(İstanbul Bilgesam Yayınları, 2013), 
109-110. 

513  Türk, Uluslararası Sistemde Kronik Bir Sorun: Keşmir, 110-112. 
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bırakarak sorunları daha barışçıl yollarla çözmektedirler. Alsace Lorraine 

bölgesinde yaşanan gelişmeler bu durumu en iyi şekilde özetlemektedir. 

Demokrasinin Almanya ve Fransa'ya göre çok hissedilmediği henüz 

demokratikleşme sürecinde olan Hindistan ve Pakistan'ın birbirileriyle olan 

ilişkileri de demokratikleşme sürecinde olan ülkelerde savaşın var olduğuna 
örnektir. 1947 yılında Hindistan ve Pakistan olarak ayrılarak bağımsızlığını 

kazanan iki ülkede birçok sorun yaşanmaktadır. Keşmir meselesi iki ülke 

arasındaki en büyük ve en önemli sorundur. Stratejik konumuyla Hindistan ve 

Pakistan'ın gözdesi olan Keşmir bölgesine hakim olmak için iki ülke arasında üç 

kez savaş yaşanmış ve Hindistan'ın bu sorunu BM'ye taşımasıyla uluslararası bir 

mesele haline gelmiştir.  

Demokrasinin uygulandığı ülkelerde sorunlar barışçıl yollardan 

çözümlenebilirken demokratikleşme sürecinde olan ülkelerde savaş neden vardır 

?sorusuna cevap aramak amacıyla hazırlanan çalışmada demokratik 

mekanizmaların yerleştiği devletlerarasında demokratik mekanizmaların 

işletilmesi sonucu fiziki çatışmanın gerçekleşmediği, tersi durumlarda ise 

çatışmanın gerçekleştiği neticesine varılmıştır.  
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SİYASAL ŞİİLİKTE OTORİTE ÇATIŞMASI: VELAYET-İ 

FAKİH’E KARŞI ŞİRAZİLER 

Araştırmacı Hadi LOUI* 

ÖZET 

İran İslam Cumhuriyeti tarafından Şiiliğin devlet ideolojisine 
dönüştürülmesi ve Şii temelli fıkıh kurallarına göre devletin yönetilmesi, aynı 
gelenekten beslenen farklı güç odakları arasındaki rekabeti daha keskin hâle 
getirmiştir. Bu makale söz konusu güç odaklarının en önemlilerinden biri olan 
Şirazi hareketine odaklanacaktır. Devrim sonrası dönemde Humeyni’nin Rehberlik 
kurumu adı altında bütün dinî-siyasi otoriteyi tek elde toplaması, Şiiliğin 
geleneksel otoritesi olan mercilik müessesesine bir meydan okuma olarak 
algılanmıştır. Bu bağlamda bir yandan Şiraziler’in gelenekten beslenen özgün 
pozisyonları onların rejim tarafından bastırılmasını güçleştirmekteyken diğer 
yandan bu hareketin gelenek vurgusu siyasal Şiiliğe karşı olan laik muhalefetle 
olası eklemlenmesini de engellemektedir. Laik Şiiler tarafından benimsenmeyen 
ve geleneksel mercilik anlayışıyla çatışan velayet-i fakih eksenli rejim, siyasal 
Şiiliği kabul eden ancak mevcut düzene muhalif olan bir hareketle karşı karşıyadır. 
İran İslam Cumhuriyeti, toplumsal destek ve dinî vizyonu itibariyle velî-yi fakihe 
rakip olabilecek bütün mercileri devre dışı bırakmak suretiyle geleneksel dinî 
kurumları desteklemekten çok bunların temelini çürütmüştür. Beyrut ve Bağdat 
gibi ülke sınırları dışındaki Şiileri domine ettiğini her fırsatta göstermeye çalışan 
İran, varlığını borçlu olduğu Şii düşüncenin ana karargâhı olan Kum’da varoluşsal 
bir problem yaşayarak meşruiyet kriziyle karşı karşıya kalmıştır.  

Rehberlik-Mercilik çatışmasının iç politika boyutuna ilaveten muhalif 
hareketin Körfez’in Şii Arapları nezdindeki etkinliği dikkate alındığında İran 
Rejiminin Şiiler arasında kritik bir imaj kaybına uğrayacağı söylenebilir. İran 
rejimi, Şii Hilali ve Direniş Ekseni gibi jeopolitik projeleri şekillendirme 
hususunda “askerî” üstünlük sağlamaya çalışırken, Kuveyt’ten Bahreyn’e Şii 
Arapları İran güdümlü birleşik bir blok hâline getirme ve siyasi ütopyalarını 
şekillendirme savaşını kaybetmektedir. Bu bağlamda Tahran yönetimi, devrim 
sürecinde en büyük desteği gördüğü Şii düşüncenin merkezi karargâhlarından olan 
Kum’da taraftar sayısını giderek artıran alternatif bir dinî-siyasi ideolojiyle karşı 
karşıya kalmakta ve bu durum rejimin içerden yaşayacağı bir meşruiyet krizine 
doğru evrilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İran, Şiilik, Şirazilik Hareketi, Şiraziler, Velayet-i 
Fakih, Mercilik. 
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USING MIXED METHODOLOGIES AND APPLYING THEM ON 
CASE STUDIES: TESTING THE FINDINGS FOR 

INTERNATIONALIZATION OF CIVIL WARS 

Dr. Öğr. Üyesi Özden Selcen ÖZMELEK* 

ABSTRACT 

Qualitative and quantitative research methods have been perceived as rival 
methodologies for a long time, allowing one undermine the other. Regarding the 
studies on war, qualitative approaches strictly excluded and depreciated data-based 
assumptions when behaviorism manifested itself under the umbrella of the 
scientific study of conflict/war (1950s) due to the long-term domination of realism 
in the related literature. Similarly, the scientific study of war and data-based 
researches shunned and disdained qualitative methods in order to prove their value 
against the hegemony of main stream theories and became heavily mathematical 
and very difficult to understand by readers, specifically during the first three 
decades of its appearance. However, both methodologies have their weak and 
strong points, rendering their collaboration extremely valuable. In this study, I 
would like to demonstrate how it is possible to combine a qualitative methodology 
with quantitative findings. In this regard, first, we will observe how an explanatory 
framework for the internationalization of civil wars can be generated by relying on 
quantitative works on the subject. This will let us construct information (as 
qualitative researches practice) by using discovered knowledge (as suggested by 
quantitative researches). Second, we’ll test this explanatory framework by 

analyzing case studies and using both description for the cases and data. This will 
let us explain the cases with an objective point of view (due to the inclusion of 
quantitative material) and interpret the complex interrelationships between 
different variables (due to the exploration of data by descriptive events). This 
process will let us test the constructed framework’s competence. While doing all 

these, it will also be possible to reveal how a research question should be 
established, how it should be limited, which related data and quantitative works 
should be implemented, which variables should be emphasized, and how case 
studies should be selected. To this end, understanding the complex mechanisms of 
internationalization of civil wars will be the goal of the constructed framework and 
Afghanistan, the Democratic Republic of Congo and Iraq will be the case studies 
to examine. 

Keywords: Scientific Study of Wars, Internationalization, Civil War, 
Mixed Methodologies, Qualitative Studies.  
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İNSANCIL MÜDAHALENİN YASALLIĞI 

Dr. Öğr. Üyesi Sercan REÇBER* 

ÖZET 

İnsancıl müdahale kavramı, Soğuk Savaş sonrası dönemde, özellikle 

Kosova müdahalesiyle birlikte, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk alanında 

en fazla tartışılan kavramlardan biri olmuştur. İnsan haklarının veya uluslararası 

boyuttaki insancıl hukuk kurallarının ağır ve sistematik biçimde ihlal edilmesi 
veya devlet otoritesinin ortadan kalkması durumunda, bu çaptaki insani krizleri 

önlemek ve sonlandırmak amacıyla ihlal ve krizden sorumlu devletin izni 

olmaksızın ona karşı bir başka devlet veya devletler topluluğu yahut uluslararası 

örgüt tarafından gerçekleştirilen insancıl müdahale askeri kuvvet kullanımını 

içermesinden dolayı devlet egemenliğine doğrudan bir müdahaleyi içermektedir. 

Bu da devletlerin egemen eşitliği ilkesini temel alan Birleşmiş Milletler (BM) 

sistemi ve uluslararası hukuk açısından bir dizi hukuki sorunu beraberinde 

getirmektedir. İnsancıl müdahalenin yasallığı tartışmasında BM Antlaşması’nda ve 

diğer uluslararası hukuk belgelerinde yer alan asıl çelişki; kuvvet kullanılmasının 

hukuki temelini oluşturan BM Antlaşması’nın egemenliğin korunması ve içişlerine 

müdahale yasağı, uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma yasağı ve kuvvet 

kullanma tehdidinde bulunma yasağı gibi olguları, uluslararası ilişkilerde barışın 

korunması amacıyla birbirini destekleyici nitelikteki normlarla açık bir şekilde 

düzenlerken, insan haklarının korunmasına yönelik hukuksal metinlerde, insan 

haklarının korunmasının aynı düzeyde sağlanamamasıdır. BM Antlaşması’nda 

insancıl müdahale kavramına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

BM Antlaşması’nın, silahlı güç kullanımı dahil olmak üzere zorlama önlemleri, 

sadece saldırı eylemi, barışın bozulması ya da barışa yönelik tehdit durumlarında 

öngörülmüş ve insan hakları ihlalleri açısından bu önlemler düzenlenmemiştir. 

Bunula birlikte, BM Güvenlik Konseyi’nin zaman içerisindeki uygulamaları, 

“barışa yönelik tehdit” kavramının daha geniş bir çerçevede yorumlanmasının 

kanıtı olmuş ve BM Güvenlik Konseyi birçok durumda uluslararası olmayan 

silahlı çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin uluslararası barış ve güvenliği 

tehdit ettiği sonucuna varmıştır. Uluslararası hukuk yazınında egemen görüş ise, 

silahlı güç kullanılması şeklindeki tek taraflı müdahalenin yasal olmadığı 

yönündedir. İnsancıl müdahale kavramına uluslararası hukukta bulunan mevcut 
normlar çerçevesinde bakıldığında, kavramın bir tutarsızlık içerdiği, yasallığı 

bakımından insancıl müdahale dâhil hiç bir hakkın kuvvet kullanma ve kuvvet 

kullanma tehdidinde bulunma yasağının bir istisnası olarak değerlendirilemeyeceği 

söylenmekle birlikte, bu konuda uluslararası hukukun yorumuna ilişkin boşluklar 
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bulunabileceği belirtilmektedir. İnsancıl müdahale, müdahale edilen devlet 

açısından egemenliğinin ihlal edilmesi anlamına geldiğinden dolayı, BM’nin 

savunmakla yükümlü olduğu egemenlik ve müdahale yasağı gibi temel ilkelerin, 

insan haklarının korunması ilkesi ile çatışması söz konusu olmakta bu da 

uluslararası hukukta farklı yorumlar yapılmadıkça egemenlik ve müdahale yasağı 

ilkelerinin üstünlüğüyle sonuçlanmaktadır. Uluslararası hukuk bağlamında 

egemenliğin, müdahale yasağı yoluyla korunması kesin hükümler çerçevesinde 

değerlendirilirken, insan haklarının, müdahale yoluyla korunması ancak bu 

doğrultudaki yorumlar çerçevesinde mümkün olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnsancıl Müdahale, Birleşmiş Milletler Antlaşması, 

Kuvvet Kullanma, Egemenlik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. 

ABSTRACT:  

The concept of humanitarian intervention became one of the most discussed 
concepts in the field of international relationships and international law especially 
with Kosovo intervention in Post-War period. Since humanitarian intervention 
which is carried out by another state or group of states or international 
organization against it without permission of state in charge of violation and crisis 
with the aim of preventing and ending humanitarian crises at large scale in case of 
systematically and severely violation of humanitarian rules of law at international 
dimension or of human rights contains use of military force, it requires direct 
intervention to state sovereignty. This brings a series of legal problem together in 
terms of international law and United Nations (UN) System which uses principles 
on sovereign equality of states as basis. The main conflict which is included in UN 
Convention and other international law documents in regard to legality of 
humanitarian intervention is that while UN convention that forms legal basis of 
using force arranges clearly the facts such protection of sovereignty and the 
prohibition to intervene internal affairs, prohibition of using force in international 
relations and prohibition on making threat to use force through norms supporting 
each other with the intention of protecting peace in international relations, this 
protection could not be ensured at the same degree in legal texts towards 
protection of human rights. There exists no provision regarding the concept of 
humanitarian intervention in EU Convention. However coercion measures 
including use of armed power is only regulated for threat cases towards peace or 
disturbance of peace, act of assault in UN Convention and no these measures are 
arranged from the aspect of violation of human rights. In addition to this, practices 
in time of UN Security Council has been evidence for commenting the scope 
“threat to peace” at a wider framework and UN Security Council has concluded 

that non-international armed conflicts and violations of human rights threaten 
peace and security in many cases. Dominant opinion in international law literature 
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is that unilateral intervention in the form of using armed force is illegal. 
Considering the concept of humanitarian intervention within the context of current 
norms in international norms, although it is said that the concept includes 
inconsistency, any right including humanitarian intervention cannot be evaluated 
as an exception of using force and making threat to use force in terms of its 
legality, it is stated that some gaps exists for interpretation of international law on 
this matter. As humanitarian intervention means violation of sovereignty of state to 
which an intervention is made, basic principles such as sovereignty and the 
prohibition on intervention, etc. that UN is liable to defend may conflict with the 
principle on protection of human rights, this results in superiority of the principles 
of sovereignty and the prohibition on intervention unless different interpretations 
are made in international law. While protection of sovereignty via intervention is 
evaluated within the framework of final provisions within the context of 
international law, protection of human rights via intervention can only be possible 
with the interpretations in this direction.   

Key Words: Humanitarian intervention, United Nations Convention, Use 
of Force, Sovereignty United Nations Security Council. 

GİRİŞ 

Uluslararası hukukun en tartışmalı ve can alıcı noktası hangi koşullarda 

silahlı kuvvet kullanılabileceğidir. Uluslararası hukuk çerçevesinde 1945 yılında 

kurulan Birleşmiş Milletlerin (BM) ve onun kurucu antlaşmasının kuvvet 

kullanımına ilişkin bu önemli işlevi yerine getirdiği varsayılmakla birlikte, 

yaşanan pek çok olayda bu işlevin yerine getirilmediğine tanıklık edilmiştir. Bu 

bağlamda insancıl müdahale kavramı Soğuk Savaş sonrası dönemde, özellikle 

1999 tarihli Kosova müdahalesiyle birlikte uluslararası hukuk ve uluslararası 

ilişkiler alanında en fazla tartışılan kavramlardan biri olmuştur.  

İnsancıl müdahale kavramına ilişkin pek çok tanım verilmekle birlikte, 

genel nitelikleri ile insancıl müdahale şu şekilde tanımlanabilir. Bir devlette, insan 

haklarının ve uluslararası boyuttaki insancıl hukuk kurallarının ağır, yaygın ve 

sistematik biçimde ihlal edilmesi veya devlet otoritesinin ortadan kalkması 

durumunda, herhangi bir devlet ya da devletler tarafından ortaya çıkan bu çaptaki 

kriz/leri önlemek ve sonlandırmak amacıyla, ihlal ve krizden sorumlu devletin izni 

olmaksızın ona karşı bir başka devlet, devletler topluluğu veya uluslararası örgüt 

tarafından gerçekleştirilen silahlı kuvvet kullanımıdır514. Bu tanımdan da 

anlaşılacağı üzere insancıl müdahale kavramını oluşturan temel unsurlar şunlardır. 

Müdahalenin devlet veya devlet toplulukları tarafından gerçekleştirilmiş olması, 

                                                           
514  Sercan Reçber, İnsancıl Müdahale ve Koruma Sorumluluğu, (İstanbul: : XII Levha 

Yayınları, 2016), 67. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

370 

yaygın insan hakları ihlallerinin gerçekleşmiş olması, müdahalenin yaygın 

nitelikteki insan hakları ihlallerini engellemek amacıyla gerçekleştirilmesi ve 

kuvvet kullanımında bulunulmasıdır.  

BM’nin yapısına bakıldığında kurulu olan hukuk düzeni devletlerin egemen 
eşitliği ilkesine ve genel şiddet yasağına dayanmaktadır. Burada dikkat çeken 

unsur, BM Kurucu Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. paragrafında515 sadece savaşın 

değil aynı zamanda devletler arasındaki her türlü şiddet kullanımının 

yasaklanmasıdır. BM Kurucu Antlaşması’nda kuvvet kullanma yasağının istisnası 

olarak belirtilen durumlarsa, BM Güvenlik Konseyi’nin VII. Bölüm çerçevesinde 

alacağı önlemler ile 51. maddede belirtilen meşru savunma hakkıdır. 

İnsancıl müdahale ekseninde yürütülen tartışmaların ana kaynaklarından 

birini insancıl müdahalenin yasallığı oluşturmaktadır. Bu tartışmalar sistematik 

açıdan iki başlık altında incelenebilir.  

 

                                                           
515  BM kurucu antlaşmasının 2. Maddesi şu şekildedir;  

Birleşmiş Milletler örgütü ve üyeleri, 1. Maddede belirtilen amaçlara ulaşmak üzere 
aşağıdaki ilkelere uygun biçimde hareket edeceklerdir: 
1. Örgüt, tüm üyelerin egemen eşitliği ilkesi üzerine kurulmuştur.  

2. Tüm üyeler, üyelik sıfatından doğan hak ve çıkarlardan tümünün yararlanmasını 

sağlamak için, işbu anlaşmaya uygun olarak üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyetle 
yerine getirirler.  

3. Tüm üyeler, uluslararası nitelikteki uyuşmazlıklarını, uluslararası barış ve güvenliği 
ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek biçimde, barışçıl yollarla çözerler.  

4. Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak 

bütünlüğüne ya da siyasi bağımsızlığına karşı, gerek Birleşmiş Milletlerin amaçlarıyla 

bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet 
kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar.  

5. Tüm üyeler, örgütün işbu Antlaşma gereği giriştiği tüm eylemlerde örgüte her türlü 

yardımı yaparlar ve Birleşmiş Milletler tarafından aleyhine önleme ya da zorlama 
eylemine girişilen herhangi bir devlete yardım etmekten kaçınırlar.  

6. Örgüt, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan devletlerinde, uluslararası barış ve 

güvenliğin korunmasının gerektirdiği ölçüde bu ilkelere uygun biçimde hareket etmesini 
sağlar. 

7. İşbu antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletlere herhangi bir devletin kendi iç 

yetki alanına giren konulara müdahale yetkisi vermediği gibi, üyeleri de bu türden 

konuları işbu antlaşma uyarınca bir çözüme bağlamaya zorlayamaz; ancak, bu ilke, VII. 

Bölümde öngörülmüş olan zorlayıcı önlemlerin uygulanmasını hiçbir biçimde 
engelleyemez. 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI UYARINCA YAPILAN 

TARTIŞMALAR 

İnsancıl müdahalenin yasallığı tartışmasında BM Antlaşması’nda ve diğer 

uluslararası hukuk belgelerinde yer alan asıl çelişki; devletlerin egemen eşitliği, 

içişlerine müdahale yasağı, uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma yasağı ve 

kuvvet kullanma tehdidinde bulunma yasağı gibi birbirini destekleyici nitelikteki 

normlarla evrensel düzeyde insan hakları ile insan onurunun korunması arasındaki 

ilişki ve gerilimdir. Bu bağlamda insancıl müdahalenin yasallığı ancak BM 

Antlaşması’nın VII. Bölümü çerçevesinde Güvenlik Konseyi’nin, ilgili durumu 

uluslararası barışın tehdidi, bozulması ve saldırı eylemi olarak değerlendirip 

harekete geçmesi halinde sağlanabilir.  

İnsancıl müdahale olgusunun uluslararası hukuk açısından 

çözümlenmesinin güçlüğü, kuvvet kullanılmasının hukuki temelini oluşturan BM 

Antlaşması’nın, egemenliğin korunması ve içişlerine müdahale yasağı gibi 

kavramları devletlerarası ilişkilerde barışı korumaya yönelik mekanizmalarla açık 

bir şekilde korumayı amaçlamasına rağmen, insan haklarının korunmasına yönelik 

hukuksal metinlerde bu korumanın aynı derecede sağlanamamış olmasıdır516. 
İnsancıl müdahale, müdahale edilen devlet açısından egemenliğinin ihlal edilmesi 

anlamına geldiğinden dolayı, BM’nin savunmakla yükümlü olduğu egemenlik ve 

müdahale yasağı gibi temel ilkelerin, insan haklarının korunması ilkesi ile 

çatışması söz konusu olmakta bu da uluslararası hukukta farklı yorumlar 

yapılmadıkça egemenlik ve müdahale yasağı ilkelerinin üstünlüğüyle 

sonuçlanmaktadır. Uluslararası hukuk bağlamında egemenliğin, müdahale yasağı 

yoluyla korunması kesin hükümler çerçevesinde değerlendirilirken, insan 

haklarının, müdahale yoluyla korunması ancak bu doğrultudaki yorumlar 

çerçevesinde mümkün olabilmektedir.  

Uluslararası hukuk yazınında egemen görüş, silahlı güç kullanılması 

şeklindeki tek taraflı müdahalenin yasal gerekçelere sahip olmadığı yönündedir. 

İnsancıl müdahale kavramına uluslararası hukukta bulunan mevcut normlar 

çerçevesinde bakıldığında kavramın bir tutarsızlık içerdiği, yasallığı bakımından 

insancıl müdahale dâhil hiç bir hakkın güç kullanma yasağının bir istisnası olarak 

değerlendirilemeyeceği söylenmekle birlikte, bu konuda uluslararası hukukun 

yorumuna ilişkin boşluklar bulunabileceği belirtilmektedir517.  

                                                           
516  Aidan Hehir, Humanitarian Intervention After Kosovo, Iraq, Darfur and the Record of 

Global Civil Society, (London: Palgrave Mcmillan, 2008), 125. 
517  Simon Chesterman, Just War or Just Peace: Humanitarian Intervention and International 

Law, (Oxford: Oxford University Press, 2002) 2. 
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 Hukuki anlamda göze çarpan asıl sorun, insancıl müdahale olgusu ile 

müdahale etmeme ve güç kullanmama ilkelerinin nasıl uzlaştırılacağıdır. İnsancıl 

müdahalenin yasal olmadığını savunanların dayanak noktalarından biri BM 

Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. paragrafıdır. Bu hüküm, “Tüm üyeler, 

uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya 

da siyasal bağımsızlığına karşı, gerek BM’nin amaçlarıyla bağdaşmayacak 

herhangi biçimde kuvvet kullanma ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan 

kaçınırlar” şeklindedir. Buradan anlaşılacağı gibi müdahaleyi içeren güç kullanımı 

zaten BM Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. paragrafında yasaklanmıştır. Bu 

anlamda kuvvet kullanma yasağı mutlak olarak yorumlanıp, insancıl müdahalenin 

istisnalar kapsamına girmediğine vurgu yapılmaktadır. BM Antlaşması’nda temel 

insan haklarının korunması amacıyla güç kullanılabileceği yer almamaktadır518. 
Dayanak noktalarından bir diğerini BM Antlaşması’nın 2. maddesinin 7. paragrafı 

oluşturmaktadır. Bu hüküm “İşbu anlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletlere 

herhangi bir devletin kendi iç yetki alanına giren konulara müdahale yetkisi 

vermediği gibi, üyeleri de bu türden konuları işbu anlaşma uyarınca bir çözüme 

bağlamaya zorlayamaz; ancak bu ilke VII. Bölümde öngörülmüş olan zorlayıcı 

önlemlerin uygulanmasını hiçbir biçimde engellemez” şeklindedir. Bu maddede 

düzenlenen ve 1970 tarihli devletlerin birbirleriyle dostane ilişkilerine dair BM 

Genel Kurul Kararı’nda519 belirtilen, içişlerinde hiçbir devlete müdahale 

edilmemesi ilkesi genel bir yasak olarak yer almakta ve her bir devletin egemenlik 
hakkı, ülkesel bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığı garanti edilmektedir. Bildiriye 

göre; her devletin uluslararası ilişkilerinde herhangi bir devletin ülke bütünlüğüne 

ve siyasal bağımsızlığına karşı kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma 
tehdidinden kaçınma görevi vardır. Böyle bir kuvvet kullanma tehdidi veya kuvvet 

kullanma uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ihlalini 

oluşturmakla birlikte, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde bir araç olarak 

kullanılmamalıdır. Bildiride devletlerin kuvvet kullanılmasını içeren misilleme 

hareketlerinden kaçınma yükümlülüğü olduğu da yer almıştır. Bildiri uyarınca; 

bütün devletler uluslararası hukukun barış ve güvenliğin korunması ile ilgili olarak 

genellikle kabul edilmiş ilke ve kurallarına iyi niyetle uymalı ve antlaşma 

hükümlerine dayanan Birleşmiş Milletler güvenlik sistemini daha etkili kılmak için 

çaba göstermelidirler.  

Bu noktada ilk olarak söylenen; BM Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. 

paragrafı ile 7. paragrafının insancıl müdahaleye izin verecek bir şekilde 

                                                           
518  David Armstrong ve Theo Farrell, Helene Lambert, International Law and International 

Relations, (Cambridge, Cambridge University Press, 2007) 131. 
519  A/RES/25/2625, 24.10.1970, General Assembly Declaration on Principles of 

International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in 
Accordance with the Charter the United Nations. http://www.un-
documents.net/a25r2625.htm. (e.t. 02.11.2012) 

http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
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yorumlanmasının, kuvvet kullanma yasağı ve kuvvet kullanma tehdidi yasağının 

istisnaları niteliğinde olmadığı, bunun ihlali niteliğinde olduğudur. Bu şekilde 

geniş kapsamlı bir yorumun, yasağın kapsamının aşınmasına ve yasağa ilişkin 

kötüye kullanımlara yol açacağı söylenmiştir. Bu yasak üye devletlerce, kesin bir 

güvenlik ihtiyacına bağlı olarak geniş tutulmuştur. Bu noktada Uluslararası Adalet 

Divanı’nın (UAD) Kongo topraklarında silahlı aktiviteler hakkındaki kararına 

atıfta bulunularak, Divan’ın, BM Antlaşması’nın 2. maddesi 4. paragrafını 

antlaşmanın köşe taşlarından biri olarak nitelediğine vurgu yapılmıştır520. 

BM Antlaşması’nın 2. maddesi 4. paragrafının yorumuna ilişkin devletler 

ve yorumcular genellikle, yasaklamanın sadece antlaşmada değil, aynı zamanda 

uluslararası teamül hukukunda, jus cogens olarak da var olduğunu 

belirtmektedirler. Fakat yasağın tam kapsamına ilişkin karşılaştırılabilir bir 

antlaşma bulunmamaktadır521.  

 Bütün bunların dışında, insancıl müdahale hakkı 1945 yılında BM 

taslağının hazırlandığı San Francisko konferansında tartışılmış, fakat 

benimsenmemiştir. Hazırlık çalışmalarında yapılan tartışmalara bakıldığında, 

kuvvet kullanılması yasağını düzenleyen 2. maddenin 4. paragrafının insancıl 
müdahale hakkına imkân verecek bir düzenleme içermediği görülmektedir. BM 

Antlaşması lafzıyla yorumlandığı takdirde, insancıl müdahale hakkına ilişkin 

hiçbir hukuk kuralı bulunmamaktadır522.  

İnsancıl müdahalenin yasallığını savunanlar, BM Antlaşması’nın 2. 
maddesi 4. paragrafını farklı bir şekilde yorumlamışlardır. Buna göre; antlaşmanın 

2. maddesinin 4. paragrafı, basit bir şekilde kuvvet kullanma ya da tehdidini 

yasaklamaktadır. Madde uyarınca yasaklanan şey yalnızca doğrudan bir devletin 

toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına yönelik eylemlerdir. Doğru insancıl 

müdahalenin, devlet/lerin toprak bütünlüğü veya politik bağımsızlığa karşı değil, 

hedef devlet/lerdeki insan hakları ihlallerini sona erdirmek amacıyla yapıldığı ve 

BM amaçlarıyla bağdaşmayan bir niteliğinin bulunmadığı vurgulanmıştır. Bu 

amaçları içermeyen bir kuvvet kullanımının BM Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. 

paragrafı uyarınca bir ihlal olduğu iddia edilemez. Burada ilgili hüküm dar 

yorumlanmış ve devletlerin özgürlüğünün sınırı çizilmiştir. Açıkça maddede 

sayılanları ihlal etmeyen bir kuvvet kullanmanın yasaklanmadığı 

                                                           
520  Holzgreee, “The Humanitarian Intervention Debate”, Humanitarian Intervention: 

Ethical, Legal and Political Dilemmas, J.L. Holzgreee and Robert O. Keohone (Ed.), 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2003), 37.  

521  Christine Gray, International Law and the Use of Force, (Oxford: Oxford University 
Press, 2008), 30.  

522  Chastermann, Just War or Just Peace: Humanitarian Intervention and International Law, 
53. 
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savunulmaktadır523. Pek çok uluslararası hukukçu ise bu iddiayı tartışmalı 

bulmaktadır. Onlara göre BM Antlaşması’nı kaleme alanların toprak bütünlüğü ve 

politik bağımsızlığa yönelik eylemlerin yasaklanmasıyla niyetleri müdahale 

etmemeyi sınırlandırmaktan ziyade güç kullanma yasağının uluslararası ilişkilerde 

kesin bir kural olarak pekiştirilmesidir524. Ian Brownlie; bu maddenin güç 

kullanmaya izin verir bir şekilde yorumlanmasının anlamı belirsizleştireceğini, 

sözleşmenin hazırlık çalışmalarına bakıldığında gerçek anlamın görülebileceğini 

söylemektedir525. Burada görüldüğü gibi bu görüşün temelini BM Antlaşması’nın 

2. maddesinin 4. paragrafında öngörülen kuvvet kullanma yasağının geniş 

yorumlanması oluşturmaktadır. Maddede belirtilen toprak bütünlüğü kavramı 

ülkenin dokunulmazlığını kapsamaktadır. Bu anlamda uluslararası barış ve 

güvenliğin korunması BM’nin ana amacı olarak BM’nin diğer amaçlarının üstünde 

yer almaktadır. UAD 1949 yılında Korfu Boğazı davasında uluslararası hukukta 

müdahalenin yerinin olmadığına karar vermiştir526. 

İnsancıl müdahalenin yasallığının dayanağı olarak aynı zamanda BM 

Antlaşması’nın 1. maddesinin 1. paragrafı gösterilmiştir. Buna göre; BM üyesi her 

devlet uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve sürdürülmesinden 

sorumludur, bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi bu yükümlülüğü yerine 

getiremediği takdirde, bu sorumluluk her bir üye devlete ait olduğundan dolayı 

kuvvet kullanma yasağını düzenleyen 2. maddenin 4. paragrafının askıya 

alınabileceği savunulmaktadır. Ayrıca, antlaşmada BM’nin amaçlarını sayan 1. 

maddenin 3. paragrafının temel özgürlüklere ve insan haklarına saygıyı geliştirmek 

ve teşvik etmek amacını içermesinden ve insan haklarına saygının BM’nin ana 

amaçları içinde yer almasından dolayı, insancıl müdahalenin BM’nin amaçlarına 

uygun olduğu ve BM Antlaşması’nda insan haklarına saygı ile uluslararası barış ve 

güvenliğin korunması prensiplerinin aynı düzlemde düşünülmesi gerektiği 

belirtilmiştir. İnsancıl müdahalenin savunulma gerekçelerinden biride insan 

haklarının ağır ihlali durumunda BM Güvenlik Konseyi’nin yetkilerini 

kullanmaması veya yetersiz kalmasının devletlerin uluslararası teamül hukuku 

                                                           
523  Fernondo Teson, Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality, (New 

York: Transnational Publishers, 1996), 151; Mehrdad Payandeh, “The United Nations, 

Military Intervention, and Regime Change in Libya”, Virginia Journal of International 
Law, 52/2, (2010), 359-360; Thomas Weiss, Humanitarian Intervention: War and 
Conflict in the Modern World, (Malden: Polity Press, 2007), 37.  

524  Holzgreee , “The Humanitarian…”, 37; Teson, Humanitarian Intervention: An Inquiry 
into Law and Morality,151.  

525  Ian Brownlie, International Law and the Use of Force by State, (Oxford: Clarendon 
Press, 1963) 267. 

526  ICJ, The Korfu Chanel Case, http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1499.pdf.(e.t. 
24.11.2012) 
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ışığında sahip oldukları insancıl müdahale hakkının yeniden canlanmasına yol 

açtığıdır527.  

Müdahalenin yasallığına ilişkin, bir devletin kendi vatandaşlarına yönelik 

bütün insanlığın vicdanını şok eden zalimane davranışlarda bulunması, temel insan 

haklarını ihlal etmesi ve yadsıması durumunda, söz konusu durum bütün insanlığı 

ilgilendirdiği için, ihlallere son vermek amacıyla müdahaleye yasal olarak izin 

verilebileceği savunulmuştur528.  

Yasallık bağlamında, antlaşmanın içişlerine müdahale yasağını öngören 2. 

maddesi 7. paragrafının kendi kaderini tayin ilkesine gönderme yaparak, BM 

Antlaşması’nın sömürgeci güce ya da ırkçı rejime karşı mücadele hakkı tanıdığına 

göre baskıcı rejime karşı da aynı hakkın işletilebileceği ve bu tip bir mücadeleye 

yardım etmenin hukuka uygun olacağı savunulmuştur529. 

İnsancıl müdahalenin yasal olduğunu savunanların bir başka savı BM 

Antlaşması’nın 24. maddesi 1. paragrafı uyarınca, Güvenlik Konseyi’nin 

uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve sürdürülmesi konusunda birincil 

sorumluluğuna rağmen, yine BM Antlaşması’nın 1. maddesi 1. paragrafı 

bağlamında bu yükümlülüğü yerine getiremediği durumlarda uluslararası barış ve 

güvenliğin korunmasında üye devletlerin de sorumluluğundan hareketle, 

uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu koşullar altında üye devletlerin 

eylemiyle 2. maddenin 4. paragrafının askıya alınabileceği ve bu tür bir eylemin 

BM Antlaşması’nın amaçlarıyla uyumlu olduğudur530. Bu sav BM Antlaşması’nın 

2. maddesi 4. paragrafının, BM Güvenlik Konseyi’nin yükümlülüğünü yerine 

getiremediği durumlarda, maddenin askıya alınmasının yasal bir temeli 

bulunmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Diğer bir nokta uluslararası barış ve 

güvenliğin korunması konusunda ikincil sorumluluk anlamında özellikle tek tek 

üye devletlerin değil de, BM Genel Kurulu’nun sorumluluğu vurgulanmıştır531. 

İnsancıl müdahale tartışmaları, BM Antlaşması VII. Bölüm temelinde 

değerlendirildiğinde, antlaşmanın 39. maddesi uyarınca, ortak kuvvet kullanımı 

sadece barışa yönelik tehdit, barışın bozulması ya da saldırı eylemleriyle sınırlıdır. 

İnsancıl nedenler, ancak antlaşmada atıfta bulunulduğu şekliyle uluslararası barış 

                                                           
527  Teson, Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality, 151; 

Chastermann, Just War or Just Peace: Humanitarian Intervention and International Law, 
48-51. 

528  Lassa Oppenheim, International Law, Ed: Hans Leuterpacht, (London: Longmans, 
1955), 442.  

529  Aidan Hehir, Humanitarian Intervention an Introduction, (London: Palgrave Mcmillan, 
2010), 105. 

530  Geofrey Robertson, Crimes Againist Humanity, (London: Penguin, 2002) 434.  
531  Hehir, Humanitarian Intervention an Introduction, 108. 
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ve güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturuyorsa, dolaylı anlamda bu madde 

kapsamındaki kuvvet kullanımının konusunu oluşturabilir. BM Antlaşması’nın 2. 

maddesi 4. paragrafında yer alan kuvvet kullanma hakkı üzerindeki mutlak 

yasaklamalar ve bu yasaklamanın jus cogens niteliği nedeniyle, müdahale etme 

görevinin mevcut uluslararası hukuk normlarından kaynaklanmayacağı ve bunun 

aksinin her hangi bir (BM, bölgesel örgütler ya da devletler) birim tarafından ileri 
sürülemeyeceği söylenebilir. Böyle bir görevde kesinlikle hukukun genel ilkesi 

olarak değerlendirilmemektedir.  

Bu bağlamda asıl büyük değişim, uluslararası barış için tehdit kavramının 

BM Antlaşması Bölüm VII. çerçevesinde değerlendirilerek, yaşanan iç çatışmalar 

ve savaşlar sonucunda oluşan yoğun insan hakları ihlallerinin ve mülteci akınının 

sınır aşan etkileri çerçevesinde, uluslararası barış ve güvenliği tehdit edici olarak 

kabul edilmesi ve uluslararası barışı korumak için müdahale edilerek bu ihlallere 
bir son verilebileceği yönündedir. Buna ilişkin Haiti iyi bir örnek oluşturmaktadır. 

Haiti’de532 1991 yılında yaşanan yoğun insan hakları ihlallerinin kuvvet 

kullanılarak sona erdirilmesi konusunda BM Güvenlik Konseyi yetkilerini 

kullanmıştır. BM Güvenlik Konseyi Haiti kararında, “Haiti’deki insancıl durumun 

bozulmasını, özellikle sivil özgürlüklere ilişkin sistematik baskının artarak devam 

etmesini bölge açısından barışın tehdidi olarak değerlendirmiştir. Ayrıca Güvenlik 

Konseyi, Haitili mültecilerin umutsuz durumuna rağmen, bu durumun yalnız 

başına sınır aşan bir etki olarak kanıt değerinin düşük olduğunu fakat bir korku 

ikliminin yaratıldığını, bunun yasal olmayan rejimlere yönelik olarak müdahale 

hakkı verdiğini” söylemiştir533. 1995 yılında Eski Yugoslavya için kurulan ceza 

mahkemesi, tamamen uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışmanın 

uluslararası barışı tehdit edebileceğini vurgulamıştır. Bu bağlamda çok sayıda 

insanın yaşanan iç karışıklıklar sonucu ülkelerini terk etmek zorunda kalmaları 

uluslararası barış ve güvenliği tehdit edici olarak değerlendirilmiş ve BM 

Antlaşması Bölüm VII çerçevesinde; Irak, Balkanlar ve Ruanda’da güvenli 

bölgeler oluşturulmuştur. Bütün bu gelişmeler ışığında 1995 yılında Global 

Yönetim Konusunda Bağımsız Komisyon534 tarafından BM Antlaşması’nda 

                                                           
532  Haiti’de seçimle işbaşına gelen Jean Bernard Aristide’nin 1991 tarihinde bir darbe 

sonucu görevinden uzaklaştırılması sonucunda ülkede yaşanan olaylarda çok sayıda 
insan hayatını kaybetmiş, işkence, kötü muamele ve keyfi tutuklamalarda çok sayıda 

artış meydana gelmiştir.  
533  S/RES/940, 31.07.1994. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/940(1994). 
(e.t.26.11.2012). 

534  Bu komisyon BM’nin resmi bir organı olmayıp 28 bağımsız kişiden oluşmaktadır. 

Bununla birlikte BM Genel Sekreterliği ve BM Gelişim Programı, dokuz ulusal 

hükümet ve çeşitli kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/940(1994)
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insancıl gerekçelerle müdahaleye izin verilmesi konusunda bir değişiklik 

yapılması gerektiği belirtilmiştir535.  

 Bu anlamda sonuç olarak şu ifade edilebilir; BM Güvenlik Konseyi 

yetkilendirmesine dayalı güç kullanımı ve BM Antlaşması’nda yer alan meşru 

savunma hakkı, kuvvet kullanma yasağı ve kuvvet kullanma tehdidi yasağına 

getirilen yazılı istisnalardır ve bu hükümler BM Antlaşması’nda açık bir şekilde 

bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan gelişmelerin ise, insancıl müdahale 

gibi yazılı olmayan bir istisnayı doğurduğu iddia edilmiştir536. 

Bu istisnai boyuta verilebilecek en can alıcı örneklerden biri NATO’nun 

Kosova’ya yönelik müdahalesidir. NATO kuvvetlerinin 1999 yılında Kosova’daki 

Arnavutların uğramış oldukları zalimane ve eziyet verici davranışların önlenmesi 

amacıyla Sırbistan’a yönelik müdahalesi; BM Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. 

paragrafının yorumu ve kuvvet kullanmanın yasallığına ilişkin temel tartışmaları 

göstermesi açısından oldukça çelişki yüklüdür. Bu müdahale çerçevesinde, bazı 

görüşler insancıl müdahalenin yeni bir hak olarak ortaya çıktığını, diğer görüşler 

ise NATO tarafından yapılan bu eylemin BM Antlaşması’nın açık bir ihlali 

olduğunu vurgulamışlardır. Amaca yönelik bir yorumu benimseyen bazı Amerikalı 

yazarlar ve Belçika hükümeti ise, tek taraflı insancıl müdahalenin BM 

Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. paragrafını ihlal etmediğini, çünkü doğrudan 

toprak bütünlüğüne ve politik bağımsızlığına bir devletin müdahale edilmediğini 

savunmuşlardır. Aynı zamanda insan haklarının uluslararası hukukun bütünleyici 

parçası olmasından dolayı, egemenlik kullanımı konusunda başarısız olan 

devletlere yönelik müdahalelerin tek taraflı yapılması her ne kadar hukuksuz 

olarak kabul edilse de bunun değişebileceği uluslararası toplumun bu tür sapmaları 

hoşgörüyle karşılayabileceği vurgulanmıştır537. Buna karşın; Bruno Simma’nın 

açıkladığı gibi, insan haklarının korunması bütün devletler için evrensel bir 

yükümlülüktür ve bu yükümlülüğe saygı gösterilmesi bütün devletleri ilgilendiren 

                                                                                                                                      
https://humanbeingsfirst.files.wordpress.com/2009/10/cacheof-pdf-our-global-
neighborhood-from-sovereignty-net.pdf. 

535  Peter Malanczuk, Humanitarian Intervention and the Legitimacy of the Use of Force, 
(Amsterdam, Het Spinhuis, 1993), 26; Weiss, Humanitarian Intervention:War and 
Conflict in the Modern World, 47-49; The Comission on Global Governance, Our 
Global Neighbourhood, http://humanbeingsfirst.files.wordpress.com/2009/10/cacheof-
pdf-our-global-neighborhood-from-sovereignty-net.pdf.(e.t. 21.09.2012) 

536  Eric A. Heinze, Waging Humanitarian War: The Ethics, Law and Politics of 
Humanitarian Intervention, (New York: State University of Newyork Press, 2009), 60-
62. 

537  Micheal Byers and Simon Chesterman, “Changing the Rules About Rules: Unileteral 

Humanitarian Intervention and the Future of International Law”, Humanitarian 
Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, Ed: J.L. Holzgreee and Robert O. 
Keohone, (Cambridge:Cambridge University Press, 2003), 186. 
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bir konudur, yani bu haklar erga omnes geçerli haklardır. Bu hukuksal 

yükümlülüğe rağmen, herhangi bir ihlale karşı alınacak karşı önlemler silahlı güç 

kullanılmasını içermemelidir. Çünkü BM Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. 

paragrafı, 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 53 ve 64. 

maddesinin538 tanımladığı şekliyle bir jus cogens normdur539.  

İnsancıl müdahalenin yasallığına ilişkin tartışmalarda; BM Antlaşması’nın 

2. maddesinin 4. paragrafının insan hakları ihlallerinin gerçekleşmesi üzerine 

gittikçe aşındığı, geçerliliğini yitirdiği daha sıklıkla dile getirilir olmuştur540. 
Kuvvet kullanılmasını yasaklayan BM Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. 

paragrafının tamamıyla çöktüğü bile iddia edilmiştir541.  

Mutlak bir şekilde tek taraflı insancıl müdahalenin yasallığını savunanlar, 

bunun uluslararası hukukta radikal bir değişiklik olduğunu iddia etmektedirler. Bu 

durumdan hareket eden pek çok ülke ise tek taraflı insancıl müdahale terimini 

kullanmaktan kaçınmaktadır. Alternatif yaklaşımsa, uluslararası hukukun 

prensiplerine bağlı kalmak anlamında, istisnai yasadışılığı savunmaktadır542.  

Tek taraflı müdahalelerin kolektif müdahalenin yerine geçmeyip onun 

karşıtı olduğu uluslararası hukuk yazarları tarafından da vurgulanmaktadır. Bu 

bağlamda, tek taraflı müdahalenin eylemsiz kalınmasının tek alternatifi olarak 

gösterilmesine rağmen, bunun meşru bir nitelik kazanmasının pek çok müdahale 

                                                           
538  Madde 53- Bir milletlerarası emredici hukuk normu ile çatışan antlaşmalar;  

“Bir antlaşma yapılması sırasında milletlerarası genel hukukun emredici bir normu ile 

çatışıyorsa batıldır. Bu sözleşme bakımından milletlerarası genel hukukun emreredici 

bir normu, bir bütün olarak Devletlerin milletlerarası toplumunun, kendisinden hiçbir 

surette sapmaya müsaade edilmeyen ve ancak aynı nitelikte olan daha sonraki bir 

milletlerarası genel hukuk normu ile değiştirilebilecek olan bir norm olarak kabul ettiği 

ve tanıdığı bir normdur”.  

Madde 64- Miletlerarası genel hukukunun yeni bir emredici normunun ortaya 

çıkması; 
“Eğer milletlerarası genel hukukun yeni bir emredici normu ortaya çıkarsa, bu normla 
çatışan mevcut herhangi bir antlaşma batıl hale gelir ve sona erer.”  

539  Bruno Simma,“NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects”, EJIL, (1999), 7. 
http://ejil.oxfordjournals.org/content/10/1/1.full.pdf. (e.t. 26.09.2012). 

540  Ian Hurd, “Is Humanitarian Intervention Legal: The Rule of Law in an Incoherent 
World”, Ethics& International Affairs, 25/3, (2011), 302-303.  

541  Micheal Glennon, “The fog of Law: Self Defense, Inherence, and Incoherence in Article 

51 of the United Nations Charter”, Harward Journal of Law and Public Policy, 25, 
(2002), 539-558.  

542  Byers and Chesterman, “Changing the Rules About Rules: Unileteral Humanitarian 
Intervention and the Future of International Law”, 179. 
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açısından kötü niyete yol açabileceği, ilke olarak tutarsız olacağı, bir uluslararası 

hukuk kuralı olarak kabulü halinde zararlı sonuçlara yol açacağıdır543.  

Diğer önemli bileşende görüşlerin çeşitliliği altında Güvenlik Konseyi’nin 

oynadığı roldür. Tek taraflı insancıl müdahaleyi destekleyenler güç kullanımının 

yasallığı konusunda Güvenlik Konseyine güvenilemeyeceğini, bazı daimi 

Güvenlik Konseyi üyelerinin blok olarak insancıl müdahaleye karşı çıkacağını 

belirtmişlerdir. Örnek olarak Kosova’ya yapılmak istenen müdahale konusunda 

Çin ve Rusya’nın karşı çıkışları verilmiştir. İnsancıl müdahaleye karşıt olan 

görüşler, var olan sistemin terk edilmeyip, insancıl müdahalenin gerekleri 

doğrultusunda formüle edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Tek taraflı insancıl 

müdahale konusundaki diğer bir tartışmada, ABD’nin mevcut uluslararası 

sistemdeki başat rolüdür ve uluslararası hukuku bir tür hegemonya aracı olarak 

kullanma olasılığıdır544.  

Bunun dışında, BM Güvenlik Konseyi’ne ilişkin krizi aşmanın bir yolu, 

BM Genel Kurulu’nun barış için birlik kararı almasıdır. Her ne kadar uluslararası 

barış ve güvenliğin korunmasında birincil rol Güvenlik Konseyi’nde olsa da, 

Güvenlik Konseyi’nin işlevini yerine getirmediği durumlarda BM Genel Kurulu 

tavsiyelerde bulunabilir.  

İnsancıl müdahalenin yasal olup olmadığı tartışmasında dikkat çeken bir 

diğer unsurda BM Antlaşması’nın 103. maddesidir545. Eğer 103. madde 

kendisinden sonra imzalanan gelecekteki anlaşmalara uygulanacaksa, insancıl 

müdahale konusunda askeri müdahaleyi ve kuvvet kullanılması yasağını değiştiren 

anlaşmaların yapılması yasal olarak olanaklı değildir. Bu ancak BM 

Antlaşmasında değişikliğin ne şekilde yapılacağına ilişkin düzenlemeler içeren 
108. madde546 uyarınca mümkün olabilir. 

                                                           
543  Chesterman, Just War or Just Peace: Humanitarian Intervention and International Law, 

6. 
544  Sean D. Murphy, “ Criminalizing Humanitarian Intervention”, Case Western Reserve 

Journal of Internatıonal Law, 41, (2009), 31-32.  
545  BM Antlaşması’nın 103. Maddesi şu şekildedir. “ Birleşmiş Milletler üyelerinin bu 

antlaşmadan doğan yükümlülükleri ile başka herhangi bir uluslararası antlaşmadan 

doğan yükümlülüklerinin çatışması halinde bu antlaşmadan doğan yükümlülükler üstün 
gelir”.  

546  BM Antlaşması’nın 108. Maddesi şu şekildedir. “ İş bu antlaşmada yapılacak 

değişiklikler, Genel Kurul üyelerinin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilip, 

Güvenlik Konseyi’nin sürekli üyelerinin tümünü kapsamak üzere Birleşmiş Milletler 

üyelerinin üçte ikisi tarafından her birinin anayasa kurallarınca onaylandığı zaman, 
tüm Birleşmiş Milletleri üyeleri için yürürlüğe girer”.  
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İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNİ ESAS ALAN 

TARTIŞMALAR  

İnsancıl müdahalenin yasallığı tartışmalarında insan hakları sözleşmelerinin 

kimi hükümleri de yer almaktadır. Bu sözleşmeler arasında 1948 tarihli Soykırım 

Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile İkiz insan hakları 

sözleşmeleri (BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi - BM Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklar Sözleşmesi) yer almaktadır. İnsancıl müdahalenin yasallığı 

konusunda tartışılan Soykırım Suçunun Önlemesi ve Cezalandırılması 

Sözleşmesi’nin 1. Maddesi “Sözleşmeci devletler, ister barış zamanında ister savaş 

zamanında işlensin önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt ettikleri soykırımın 

uluslararası hukuka göre suç olduğunu teyit ederler” şeklindedir. Bu hüküm 

uyarınca, taraf devletlere soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması 

zorunluluğu getirilmiştir. Bu hüküm sözleşmenin tarafı olan devletlere bu suçu 

işleyen devletlere yönelik bir müdahale yetkisi tanıyor şeklinde yorumlanabilir. 

Fakat bu noktaya ilişkin tek taraflı güç kullanımı sözleşmenin kendisinde yer 

almamaktadır. Sözleşmedeki soykırım suçunun önlenmesi konusundaki bu 

yükümlülüğün gerçekleştirilmesinin tek yolu, sözleşmenin 8. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu hüküm şu şekildedir; “ Sözleşmeci devletlerden her biri 
soykırım fiillerinin veya üçüncü maddede belirtilen herhangi bir fiilin önlenmesi 

ve sona erdirilmesi için gerekli gördükleri takdirde BM organlarından, BM 

Antlaşmasına göre harekete geçmesini isteyebilirler”. 

  Bu hükümden de açıkça anlaşıldığı üzere, soykırım fiillerinin önlenmesi 

ve sona erdirilmesi konusunda müdahale yetkisi BM’nin yetkili organlarına 

tanınmıştır. Bu sözleşme uyarınca; devletlere yetki almadan, kendiliğinden bir 

müdahale hakkı verilmemiştir. İnsan haklarına ilişkin BM’nin ikiz sözleşmelerinin 

ise düzenlediği hakların genişliği bağlamında, insancıl müdahale olgusu etrafında 

değerlendirilmesi ve kuvvet kullanmaya bu çerçevede izin verilmesi noktasında 

uygun oldukları söylenemez. Aynı şekilde uluslararası insancıl hukukun en önemli 

kaynaklarından olan Cenevre Sözleşmeleri içinde aynı şey söylenebilir. Soykırım 

Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, İkiz insan hakları 

sözleşmelerine göre insancıl müdahalenin yasallığı konusunda daha elverişli 

hükümler barındırmakla birlikte, Soğuk Savaş dönemi boyunca soykırımın 

önlenmesi ve cezalandırılması yükümlülüğünün yerine getirilmediği çok sayıda 

olayda görülmüştür.  

SONUÇ: 

Kısaca özetlenen bu tartışmaların gösterdiği gibi; insancıl müdahale konusu 

uluslararası hukukun en belirsiz konularından biri olmayı sürdürmektedir. 

Müdahaleye ilişkin birbiriyle çelişen pek çok sıfat kullanılmıştır. Bunlar; 
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müdahalenin hak, suç, kural, istisna ya da hiçbir zaman bütünüyle izin 

verilmemesi gereken bir olgu olduğu yönündedir. 

Uluslararası hukuk yazınında egemen olan görüş tek taraflı insancıl 

müdahalenin mevcut uluslararası hukuk düzenlemeleri uyarınca yasal olmadığıdır. 

Bu bağlamda insancıl müdahalenin yasallığı ancak BM Antlaşması’nın VII. 

Bölümü çerçevesinde Güvenlik Konseyi’nin, ilgili durumu uluslararası barışın 

tehdidi, bozulması ve saldırı eylemi olarak değerlendirip harekete geçmesi halinde 

sağlanabilir. Bunun dışında BM Antlaşması’nda insancıl müdahale doğrultusunda 

hüküm ya da hükümlerin yer alması, antlaşmanın ne şekilde değiştirileceğini 

düzenleyen hükümlerin öngördüğü usul çerçevesinde, yapılacak bu yöndeki 

değişikliklerle sağlanabilir. Bunun sağlanabilmesinin yolu uluslararası toplumun 

önemli bir kesiminin bu yöndeki politik kararlılığına bağlıdır. 

KAYNAKÇA 

Armstrong, David ve Farrell Theo, Helene Lambert, International Law and 
International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 

Brownlie, Ian. International Law and the Use of Force by State, Oxford: Clarendon 
Press, 1963. 

Byers, Micheal ve Chesterman Simon, “Changing the Rules About Rules: Unileteral 

Humanitarian Intervention and the Future of International Law”, Humanitarian 
Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, J.L. Holzgreee and Robert O. Keohone 
(eds.), 177-203, Cambridge:Cambridge University Press, 2003. 

Chesterman, Simon. Just War or Just Peace: Humanitarian Intervention and 
International Law, Oxford: Oxford University Press, 2002. 

Gray, Christine. International Law and the Use of Force, Oxford: Oxford University 
Press, 2008. 

Glennon, Micheal. “The fog of Law: Self Defense, Inherence, and Incoherence in 

Article 51 of the United Nations Charter”, Harward Journal of Law and Public Policy, 25, 
(2002): 539-558.  

Heinze, Eric A. Waging Humanitarian War: The Ethics, Law and Politics of 
Humanitarian Intervention, New York: State University of Newyork Press, 2009.  

Hehir, Aidan. Humanitarian Intervention After Kosovo, Iraq, Darfur and the Record 
of Global Civil Society, London: Palgrave Mcmillan, 2008. 

Hehir, Aidan. Humanitarian Intervention an Introduction, London: Palgrave 
Mcmillan, 2010. 

Holzgreee, J.L., “The Humanitarian Intervention Debate”, Humanitarian 
Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, J.L. Holzgreee and Robert O. Keohone 
(eds.), 15-52, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.  



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

382 

Hurd, Ian. “Is Humanitarian Intervention Legal: The Rule of Law in an Incoherent 

World”, Ethics& International Affairs, 25/3, (2011): 293-313. 

Malanczuk, Peter. Humanitarian Intervention and the Legitimacy of the Use of 
Force, Amsterdam, Het Spinhuis, 1993. 

Murphy, Sean D. “ Criminalizing Humanitarian Intervention”, Case Western 
Reserve Journal of Internatıonal Law, 41, (2009): 1-32.  

Oppenheim, Lassa. International Law, Ed: Hans Leuterpacht, London: Longmans, 
1955. 

Payandeh, Mehrdad. “The United Nations, Military Intervention, and Regime 

Change in Libya”, Virginia Journal of International Law, 52/2, (2010), 355-403. 

Robertson, Geofrey. Crimes Againist Humanity, London: Penguin, 2002.  

Reçber, Sercan. İnsancıl Müdahale ve Koruma Sorumluluğu, İstanbul: XII Levha 

Yayınları, 2016. 

Simma, Bruno. “NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects”, EJIL, 
(1999): 1-22. http://ejil.oxfordjournals.org/content/10/1/1.full.pdf. (e.t. 26.09.2012). 

Teson, Fernondo. Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality, 
New York: Transnational Publishers, 1996. 

Weiss, Thomas. Humanitarian Intervention:War and Conflict in the Modern World, 
Malden: Polity Press, 2007.  

ICJ, The Korfu Chanel Case, http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1499.pdf.(e.t. 
24.11.2012 

A/RES/25/2625, 24.10.1970, General Assembly Declaration on Principles of 
International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in 
Accordance with the Charter the United Nations. http://www.un-
documents.net/a25r2625.htm. (e.t. 02.11.2012) 

S/RES/940, 31.07.1994. 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/940(1994). (e.t.26.11.2012). 

The Comission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, 
http://humanbeingsfirst.files.wordpress.com/2009/10/cacheof-pdf-our-global-neighborhood-
from-sovereignty-net.pdf.(e.t. 21.09.2012) 

 

 

 

 

 

 

http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/940(1994)


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

383 

SOĞUK SAVAŞ SONRASI “SAVAŞ’IN DÖNÜŞÜMÜ: 

CLAUSEWİTZCİ YAKLAŞIMDAN “YENİ SAVAŞLAR” 

TARTIŞMASINA: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ OLARAK 

“AFGANİSTAN İÇ SAVAŞI (1989-2001)” VE “SURİYE İÇ SAVAŞI 

(2011 - )” ÖRNEKLERİ 

Dr. Öğretim Üyesi İskender KARAKYA547 

ÖZET 

Savaşma eylemi siyasal hayatın sosyal hayatı etkilediği tarihsel olarak en 

eski olgulardan biridir. Geçmişten günümüze yeni üretim biçimleri öğrenildikçe 

savaş teknolojiler aynı oranda değişime uğramış ve savaşmanın biçimi değişmeye 

başlamıştır. Savaşma eyleminin yöntemlerinde meydana gelen farklılık, savaşın 

tanımlanması gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Savaşın türleri ortaya çıkmış, savaş 

devletler içi, devletlerarası ya da devlet ile farklı özneler arasında cereyan etmeye 

başlamıştır. Bir görüşe göre “devletlerarası savaş”, günümüze kadar gelmiş 

tanımlanabilir gerçek bir savaş türüdür.548  
Modern anlamda Uluslararası İlişkiler, 1648 Westphalia Anlaşması ile 

egemen eşit devletlerin güç dengesi üzerine oluşturduğu sistem olarak anlam 

bulmaktadır. Geleneksel anlamda savaş ise, Westphalia Devlet Sistemi’nin 

kabulüne dayalı olarak karşıt devletlerarasında görülen silahlı çatışmalar olarak 

görülmektedir. Clausewitz’in deyimiyle “savaş siyasetinin başka araçlarla devamı” 

ve “devlet ve onun unsurları” arasında gerçekleşen “düşmanı irademizi kabule 
zorlamak için bir kuvvet kullanma eylemidir.”549 

Soğuk Savaş’ın bitişi ile başlayan tartışmalarda “yeni savaşlar” olarak 

adlandırılan ve devletler dışında devlet dışı aktörlerin de savaş alanlarında 

görüldüğünü savunan, Clausewtizci paradigmayı eleştiren görüşler ortaya 

çıkmıştır. Mary Kaldor, Herfried Münkler, Martin Van Creveld, Mark Duffield vb. 

yazarlar 1990’lardan sonra oluşan bu yeni durumu yeni savaşlar olarak 

adlandırmıştır. Bu yazarlara göre “yeni savaşlar” Soğuk Savaş sonrasının 

savaşlardır ve bazı özellikleriyle eski savaşlardan ayrılmakta ve bu anlamda “yeni” 

olarak adlandırılmaktadır. Diğer taraftan Colin Gray, Antulio Echevaria ve Hew 

Strachan’ın başını çektiği ve Clausewitz’in “ordu, hükümet halk” üçlemesinin yeni 

                                                           
547  Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Öğretim Üyesi 
548  Öner Akgül, Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Savaşın Nedenlerinin Teorik İncelenmesi 

(Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 
2013), s. 6. 

549  Carl von Clausewitz, Savaş Üzerine, (İstanbul: Doruk Yayınları, 2011), s. 30-45 
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savaşları anlamak için yeterli olduğunu savunan adına orta yolcu diyebileceğimiz 

diğer bir grup yer almaktadır. Bunlara göre “halk şiddet ile, ordu ihtimal hesapları 

ve tesadüfler ile, hükümet ise savaşın politik bir kimliği olması ile” 

ilişkilendirilebilir. Bu sayede yeni savaşları anlamak mümkündür.550 
Bu bildiride Soğuk Savaş sonrası savaş üzerine başlayan tartışmalarda 

savaşın değişimi ve dönüşümü üzerine yapılan tartışmalar Afganistan İç Savaşı ve 

Suriye İç Savaşının karşılaştırmalı olarak analizi üzerinden ele alınacaktır. Bu 

amaçla Suriye İç Savaşı ve Afganistan İç Savaşı temel parametreleri üzerinden 

tanımlanacak ve literatürdeki tartışmalar ekseninde “savaş”ın mı yoksa “savaşma 

biçimi”nin mi değiştiğine aktörler, tarihsel süreç ve kuramsal tartışma üzerinden 

yanıt aranacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Clausewitz, yeni savaşlar, Suriye İç Savaşı, 

Afganistan İç Savaşı, mutlak savaş. 

SAVAŞ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

Savaş kavramı hem tarih hem de uluslararası ilişkiler konusu olarak insanla 

birlikte ortaya çıkan en eski kavramlardan birisi olmuştur. Bununla birlikte, 
tarihsel süreçte savaşmanın yöntemi, çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bu durum, 

savaş ile alakalı yapılan tanımların da değişmesini beraberinde getirmiştir. Savaşın 

çeşitleri görünmeye başlamış ve savaş sadece devletler arası olmaktan çıkmıştır. 
Ancak ‘devletlerarası savaş’ kavramı tanımlanabilir savaş çeşidi olarak hala kabul 

edilmektedir. Savaşla ilgili birçok düşünür tanımlama yapmıştır. Örneğin, Cicero 

savaş için, ‘uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözme sanatı’ derken, Grotius’a göre 

ise savaş, ‘uyuşmazlıklarını çözmek için zorlama yollarına başvuranların karşılıklı 

durumu’dur. Hobbes ise, ‘devlet olmadığında herkesin herkesle savaş hali’ 

içerisinde olduğunu vurgular. Roussea’ya göre ise insanlar arasındaki genel bir 

savaş hali Hobbes’un anladığı biçimde bulunmamaktadır. Savaşı ortaya çıkaran 

nesneler insanlar arasındaki ilişkiler değil, nesneler arasındaki ilişkilerdir ve savaş 

dendiğinde devletlerarası savaş akla gelmelidir.551  

Uluslararası İlişkilerin bugünkü anladığımız anlamda başlangıcı olarak 
1648 Westphalia Anlaşması ile oluşan egemen eşit devletleri, güç dengesi üzerinde 

oluşturduğu sistem anlaşılmaktadır. Devlet kavramı ile birlikte savaşın da 

devletlerarası görülen silahlı çatışmalar olarak anıldığını da belirtmemiz 

gerekmektedir. Clausewiz, savaşı; ‘siyasetin başka araçlarla devamı’ ve ‘düşmanı 

irademize boyun eğdirmek için bir kuvvet kullanma’ eylemi derken, savaşı birisi 

‘iki unsurlu’ diğeri ise ‘üç unsurlu’ olan iki farklı şekilde tanımlamıştır. İki unsurlu 

                                                           
550  Haldun Yalçınkaya, “Savaş”, Uluslararası İlişkilere Giriş, Ali Balcı(ed.), (İstanbul: 

Küre Yayınları, 2014) s. 277. 
551  Öner Akgül, a.g.e., s. 6-10. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

385 

tanıma göre savaş kavramı, ‘mutlak savaş’ ve ‘gerçek savaş’ olmak üzere iki 

şekilde ele alınabilir. Clausewitz’in sınırsız şiddet olarak gördüğü çatışmaya 

‘mutlak savaş’ adını vermiştir. Mutlak savaş, her türlü değişkenin dışında kalan ve 

bir bağlamı olmayan savaştır. Bunun zıttı ise ‘gerçek savaş’tır. Gerçek savaş, 

tarihsel ve siyasal bağlamı olan savaş olarak isimlendirilebilir. Bununla beraber 

Clausewitz, daha önce vurgulandığı üzere, üçlü bir savaş tanımı (trinity) da 

yapmaktadır. Clausewitz’in deyimi ile, ‘savaş her somut olayda değişebilen bir 

bukalemun olarak kalmayan bununla birlikte, bütünsel bir bakış açısıyla, belirli bir 

bakış açısıyla üç niteliği ön plana çıkan bir olgudur. Bunlar, ‘bir yanda doğal bir 

güç olan ilkel, şiddet ve düşmanlık, diğer tarafta savaşı yaratıcı bir eylem haline 
sokan tesadüfler ve olasılık hesapları; sonuncusu da savaşı sadece rasyonel olmayı 

gerektiren siyasal özelliği’dir. Karaosmanoğlu’nun da vurguladığı gibi Clausewitz, 

birincisinin ‘ulus/halkı’, ikincisinin ‘komutan ve ordusunu’, sonuncusunun ise 
‘hükümeti’ temsil ettiğini söylemektedir.552  

Savaş konusunda bir çok yazar çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bu 

çalışmalardan biri olan ve Quincy Wright’ın 1926’da başlayan ve birçok 

akademisyenin katkısını içeren “A Study of War (Bir Savaş Çalışması)” adlı 

eserinde savaş, ‘aynı türler arasındaki farklı bireyler arasındaki gerçekleşen şiddet 

teması’ olarak adlandırılmış, bununla birlikte Wright’a göre bu tanım, ‘iki ya da 

daha fazla düşman grubun mücadelesini silah yoluyla sürdürmesine imkân veren 

durum’ olarak kısaltılmıştır. Çalışmada, 15. yüzyıldan bugüne savaşlarla ilgili 

veriler toplanmış ve savaş ile alakalı bir teori oluşturmak istenmiştir. Wright 

çalışmasında savaş tarihini dört ana bölümde ele almıştır. Buna göre ateşli 

silahların egemen olduğu 1450-1648 arasına birinci dönem; profesyonel ordular ve 

hanedanların savaştığı 1648-1789’a ikinci dönem; Savaşın büyümesi olarak da 

adlandırılan 1789-1914’e üçüncü dönem son olarak savaşın topyekun bir hale 

geldiği 1914-1942 arasına dördüncü dönem demiştir.553 

SAVAŞIN DÖNÜŞÜMÜ VE YENİ SAVAŞLAR TARTIŞMASI 

Soğuk Savaş’ın sonlarına doğru, Lind, Nightengale, Schmitt, Sutton ve 

Wilson tarafından yayınlanan “The Changing Face of War: Into the Fourth 

Generation War” isimli makale savaş çalışmalarında artık bir dönemin kapanıp 

yeni bir dönemin başladığını söylemesi bakımından ilgi çekicidir. Lind ve 

                                                           
552  Ali Karaosmanoğlu, “Yirmibirinci Yüzyılda Savaşı Tartışmak: Clausewitz Yeniden”, 

Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, S. 29, (Bahar 2011), s. 9-10, Carl von Clausewitz, a.g.e., s. 
30-48. 

553  Haldun, Yalçınkaya, Savaş, Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, (Ankara: İmge 

Yayınları, 2008), Haldun Yalçınkaya, “Savaş”, Uluslararası İlişkilere Giriş, Ali Balcı 

(ed.), (İstanbul Küre Yayınları, 2014), s. 276, Quincy Wright, A Study of War, 
(Chicago, Chicago University Press, 1942), s. 292-293. 
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arkadaşları 1648’den bu yana olan savaşları dört bölümde ele almışlardır. Bununla 

birlikte birinci nesil savaşlar, düz tüfek ve hat taktiği ile oluşturulan savaş 

stratejisidir. Düz tüfeğin yerini zamanla havalı tüfek almıştır. Birinci nesil 

savaşlarda savaşan ve savaşmayan ayrımı kesindir. İkinci nesil savaşta ise 

kuyruktan dolma silah ile makineli tüfek ile özdeşleşmiştir. Bu dönemde topçuların 

ateş gücü önemlidir. Büyük orduların yerini büyük ateş gücü almıştır denebilir. Bu 

dönemde en çok kullanılan söz ise ‘topçu ateş eder, piyadeler işgal eder’ sözü 

olmuştur. Askeri teknolojik gelişmelerin çığır açtığı ve kitlesel endüstri üretiminin 

savaşı etkilediği bu dönemde tüketim de paralel olarak çoğalmıştır. Üçüncü nesil 

savaşlar ise, artan ateş gücü ile beraber bir başka önemli nokta olan ‘hız’ı 

simgelemektedir. Bu savaş tipinde bölgeyi çökertmek için düşmanı etkisiz kılmak 

gerekmektedir. Örnek verilecek olursa, İkinci Dünya Savaşında Almanya’nın 

kullandığı Blitzkrieg (Yıldırım Savaşı) harekâtı bu savaş tipine bir örnektir. 

Dördüncü nesil savaşlar ise, daha önceki savaş dönemlerinde kullanılan taktik ve 

stratejileri içermekle birlikte ondan farklılaşan bir dönem iddiasındadır. Savaşan ve 

savaşmayanlar arasındaki ayrımın sona erdiği, devlet dışı aktörlerin de savaşa 

katıldığı ve belirsizliğin yoğun yaşandığı bir dönem olması özellikleridir.554 

1990’lar ile beraber, Lind vd. diğerleri gibi düşünen ve bu yeni dönemdeki 

savaşları ‘yeni savaşlar” olarak isimlendiren bir grup akademisyen ortaya çıkmıştır. 

Mary Kaldor, Herfried Münkler, Martin Van Creveld gibi yazarlara göre, yeni 

savaşlar Soğuk Savaş sonrası görülen savaşların adıdır, bazı özellikleriyle eski 

savaşlardan ayrılmakta ve bu yüzden ‘yeni’ olarak isimlendirilmektedir. Bununla 

beraber adına orta yolcu diyebileceğimiz, Colin Gray, Antulio Echevaria ve Hew 

Strachan gibi yazarların oluşturduğu ve Clausewitz’in “ordu, halk ve hükümet’ 

üçlemesinin yeni savaşları da anlamak için yeterli olduğunu ileri süren bir grup 

akademisyen ortaya çıkmıştır. Daha önce de vurgulandığı gibi, halk; şiddet ile, 

ordu; ihtimal hesapları ve tesadüfler ile ve hükümet; savaşın politik kimliğe sahip 

olmasıyla tarif edilebilir. Bu sayede yeni savaşlar ele alınabilir demişlerdir.555  

Bunların yanında, Soğuk Savaş sonrası savaşın değiştiğini savunan yazarlar 

bazı hususların altını çizmektedir. Örneğin Creveld’e göre, 1990’lar ile savaş 

dönüşmüştür. Bunun en büyük sebebinin devletin uluslararası ilişkilerdeki aktör 

olarak öneminin azalmasına bağlamaktadır. Ona göre devlet önemini yitirmiş ve 

                                                           
554  Haldun Yalçınkaya, 2014, s. 276, Kıvılcım Romya Bilgin, “Savaşı Anlamak İçin Savaş 

Çalışmalarını Anlamak”, Milli Güvenlik ve Asker Bilimler Akademik Dergisi, Cit 1, No. 
1, (Kış 2013-2014), s. 47, William L. Vd, “The Changing Face of War: Into the Fourth 
Generation”, Marine Corps Gazzette, (October 1989), s. 1-4. 

555  Hew Strachan ve Herberg Tothe, Clausewitz in the Twenty First Century, (Oxford, 
Oxford University Press, 200), Haldun Yalçınkaya, 2014, a.g.e, s. 277. 
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savaşlar politik olmaktan ziyade; etnik sorunlar, teknolojik gelişmeler ve kültürel 

sorunlara doğru evrilmiştir.556  

Mary Kaldor ise, yeni savaşların eskilerden farkını anlamak için dört 

ölçütün yeterli olmaktadır. Kaldor’a göre, Soğuk Savaş sonrası meydana gelen 

savaşlar, ‘amaç, aktör, yöntem ve finansman’ bakımında farklılaşmıştır. Kaldor, bu 

noktada “küreselleşmenin” yeni savaşların ekonomi-politiğini belirleyen unsur 

olduğunu da söylemektedir. Küreselleşme süreci, devletin egemenlik alanını 

daraltmış, yeni savaşlarda çok önemli olan yasadışı sınır geçişlerini arttırmış, 

iletişim, enformasyon ev teknolojideki gelişmeler çatışma alanı ve bu yeni 

savaşlara uluslararası örgütler, medya ve diğer kuruluşların dahil olmasını 

kolaylaştırmıştır. Kaldor yeni savaşlarda kimlik siyaseti kavramını da 

kullanmaktadır.557 

Bir diğer yazar Münkler ise, yeni savaşları açıklarken, ‘savaşlardaki güç 

tekeli kullanma egemenliğinin artık tek sahibinin devlet olmadığını ve bu durumun 

devletin kontrolünden çıktığını, savaşların asimetrik bir hal aldığını, şiddetim 

özerkleşme sürecine girdiğini, savaşların kendi ekonomilerini meydana getirdiğini, 

sivil ve asker kavramlarının artık geçerli olmadığını ve savaşların daha 

barbarca/kanlı gerçekleştirildiğini’ öne sürmektedir. Hem Kaldor hem de 

Münkler’e göre yeni savaşlar ‘başarısız devletler ‘olarak görülen yapılarda daha sık 

görülmektedir. 

Özetlemek gerekirse, Clausewitz’i eleştirenler, “halk, ordu ve hükümet” 

üçlemesinin sadece devlet aktörler için geçerli olduğunu savunmaktadır. Bu durum 

devlet-dışı aktörleri açıklamak için yetersizdir. Yalçınkaya’nın da vurguladığı gibi, 

aslında üçleme, bir “öz”ü ifade eder. Bu sebeple üçlemenin özünü kavrayamamak, 

Clausewtiz’in savaş kurumunu anlayamamayı da beraberinde getirmektedir. 

Örnekle açıklamak gerekirse, birincisi; dünyanın herhangi bir bölgesinde ortaya 

çıkan çatışmada, bir halk kitlesinden bahsedilmese de ‘şiddet’i mutlaka hesaba 

katmak gerekmektedir. İkincisi, bir savaşta ordudan söz edilmeyebilir ama ihtimal 

hesapları ve tesadüflerin olmaması mümkün değildir. Üçüncüsü; bir savaşta illa bir 

hükümet yer almazken, mutlaka çatışan taraflardan birisinin, politik kimliği 

olmaması mümkün değildir. Bir başka deyişle, Clausewitz iyi okunursa başka 

açıdan da savaşları açıklayabileceği görülecektir.  

 

 

                                                           
556  Martin van Creveld, Transformation of War, (New York, The Free Press, 1991), Haldun 

Yalçınkaya, 2014, s. 276. 
557  Mary Kaldor, New and Old War, (California: Stanford University Press, 2007), s. 6-10, 

Yalçınkaya, 2014, s. 277. 
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AFGANİSTAN İÇ SAVAŞI VE SURİYE İÇ SAVAŞININ NEDEN VE 

SONUÇ:LARI 

Afganistan ve Suriye İç Savaşlarını incelemeden önce “iç savaş” kavramını 

tanımlamak gerekmektedir. İç savaş; “bir devletin siyasi ve yasal organlarını ele 

geçirmeyi hedefleyen ve uzun bir zaman dilimine yayılmış şiddet sürecidir.” İç 

savaşta genellikle merkezi yönetim ve isyancı kesim olmak üzere en az iki taraf 

bulunmaktadır. İç savaş görüldüğü ülkenin coğrafyası sebebiyle uluslararası 

karakter kazanabilir. İç savaşların sona ermesi, ya merkezi yönetimin, ayaklanan 

tarafları mağlup etmesi ya da ayaklananlar tarafından devrilmesi yeni bir yönetim 

kurulması ya da uluslararası toplumun çabaları ve barış süreci ile olmaktadır.558 

A) AFGANİSTAN İÇ SAVAŞI 

Afganistan İç Savaşı, SSCB’nin Afganistan’ı işgali sonlandırmaya 

başladığı 1988 sonrası dönemi kapsayan süreçtir. 14 Nisan 1988’de Cenevre 

Anlaşması imzalanmış ve 14 Şubat 1989’da SSCB’de Afganistan’ı tamamen terk 

etmiştir. Bununla birlikte, İran, Afganistan, SSCB, ABD ve Pakistan tarafından 

imzalanan Cenevre Anlaşması, Afganistan Meselesine kesin bir çözüm 

getirmemiştir. Örneğin, Afganistan’da SSCB’ye karşı savaşan mücahitler, SSCB 

tarafından desteklenen Necibullah İktidarı düşene kadar bu anlaşmayı dikkate 

almayacaklarını ilan etmişlerdir. Bununla birlikte, iç savaş boyunca Afganistan’da 

var olan dağınık yapı ve muhalefetin bir araya gelmesini engellemiş, Pakistan’ın 

radikal islamcı grupları ön plana çıkarması sonucu sonraki süreçte Taliban gibi 

örgütlerin güçlenmesine olanak sağlamıştır.559 

Afganistan İç Savaşı temelde üç döneme ayrılabilir. Birinci dönem 

Necibullah ile mücadelenin gerçekleştiği dönem (1989-1992); ikinci dönem, 

Necibullah’ın ardından mücahitlerin kendi aralarında savaştığı dönem (1992 – 
1994); üçüncü dönem, Taliban’ın ortaya çıkması ve Afganistan’ın tamamında 

yönetimi ele geçirdiği dönem (1994 - 2001) olarak sıralanabilir.560  

1) Necibullah Yönetimi ile Mücahitlerin arasındaki müdahalenin 

gerçekleştiği birinci dönem (1989 – 1992) 

SSCB’nin çekilmesi sonrası Necibullah yönetiminin düşeceği konusunda 

beklentiler olmakla birlikte ancak bunun tam tersini düşünenler de mevcut 

                                                           
558  Graham Evans ve Jeffrey Newnham, a.g.e., s. 292-293, Karl Derouen Jr, An 

Introduction to Civil Wars, London, SAGE Publications, 2015, s. 4-5. 
559  Özgür Çınarlı, Afganistan’da İç Savaş ve Dış Müdahale (Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2009), s. 174. 
560  Özgür Çınarlı, a.g.e., s. 175. 
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durumdadır. Çünkü, SSCB tarafından Necibullah’a SSCB yardımları devam 

etmektedir. Örneğin, pek çok SSCB askeri çekilme sonrası danışman olarak 

Necibullah’a yardım ediyor. Mali yardımlar, gıda ve askeri teçhizat sağlanmasına 

devam edilmiştir. İlaveten, komünist parti tarafından eğitim verilen bir çok memur, 

bürokrat ve öğrenci Necibullah’ın kadro açığını kapatmaktaydı. Bununla beraber 

SSCB’nin Afganistan’dan çekilmesi konunun Batı devletleri nezdinde önemini geri 

plana düşürmüştür. Bu dönemde Pakistan, Suudi Arabistan ve İran gibi güçler, 

Afganistan’da etkinlik kurma mücadelesi vermektedir. Ek olarak, mücahitlerin 
kendi aralarındaki mücadelenin devamı ve birlik sağlanamaması da Necibullah’ın 

bu dönemde ömrünü uzatmıştır. Necibullah’ın imajını düzeltmek için bu dönemde 

bazı girişimleri var. Afgan Demokratik Halk Partisi’nin adı bu dönemde Vatan 

Partisi oluyor. Komünizm yerine, İslamcı ve gelenekçi bir parti imajı veriliyor. 

1989’da mücahitlerin Peşaver’de hükümet kurma çalışmaları başarısız olmuştur. 

Çünkü Afgan Şii’ler dışlanması vb. birçok sorun mevcuttur. Mart 1989’daki 

Celalabad saldırısı da başarısız olmuştur. 1991’de kendisine karşı düzenlenen 

darbe girişimi ve saldırıları bertaraf eden Necibullah’ın bir bakıma Batı’daki 

saygınlığı da artmıştır. Ancak bu dönemde gerçekleşen Moskova’daki darbe 

girişimi ve silah yardımının kesilmesi Necibullah’ı zor duruma sokmuştur. 1991’de 

SSCB dağılmış, 1992’de yardımlar kesilmiş, Sovyetlerden gelen danışmanlar geri 

dönmüştür. Necibullah bu dönemde yalnız kalmış, Raşit Dostum’un güçleri, 

Ahmet Şah Mesut güçleri ile birleşmiş ve Necibullah istifa etmiş ve sığınmacılık 

dönemi başlamıştır.561  

2) Necibullah Sonrası Mücahitlerin Kendi Aralarında Savaştığı Dönem 

(1992-1994) 

Ahmet Şah Mesud’a bağlı güçler, Nisan 1992’de Kabil’e girmiş, bütün 

muhaliflere Kabil’e gelme çağrısında bulunulmuş, sonraki süreçte kurulan 

hükümette Müceddidi devlet başkanlığı görevini üstleniş, Ahmet Şah Mesud ise 

savunma bakanı olmuştur. Ülke’nin ismi Afganistan İslam Devleti olarak 

değiştirilmiştir. Sosyal hayatta bazı düzenlemelere gidilmiş ve örneğin, 

kadınlarının başının açık dolaşması, dükkanlarda içki satışının yasaklanması ile 

bar ve diskotek gibi yerlere gitmek yasaklanmıştır. Bu dönemde Hikmetyar ve 

Rabbani, Müceddidi’ye karşı cephe almıştır. Hikmetyar güçleri 1992’de hükümete 

karşı saldırı başlatmış ve bu saldırı Dostum ve Mesud iş birliği ile 

püskürtülmüştür. Bu dönemin karakteristik özelliği, Necibullah sonrası var olan 

güçlerin ortak bir çözüm/yapıda uzlaşma sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Sonraki 

süreçte Hikmetyar’ın Kabil’ düzenlediği roket saldırıları ve 1994’te Dostum’un 

Hikmetyar ile beraber hareket etmesi önplanada. Bu dönem, gruplar kendi 

                                                           
561  Amin Saikal, Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival, (New York: 

Tauris, 2004), s. 205-208, Özgür Çınarlı, a.g.e., s. 175-187. 
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aralarındaki güç dengelerini, iktidara ortak olma amacıyla değişebilen bir süreç 

olarak karşımıza çıkmaktadır.562 

3) Taliban’ın Ortaya Çıkışı ve Ülkede İktidarı Ele Geçirdiği Dönem (1994 

– 2001) 

Afganistan’da devam eden iç savaş, istikrarsız ortam ve mücahitlerin kendi 

aralarında yaşadığı karmaşık dönem, Afganistan’da Peştun olmayan yönetimden 

rahatsız olan Peştunların, radikal ve köktenci Taliban Yönetiminin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Eski bir Mücahit olan Molla Muhammed Ömer’in 

liderliğinde medrese öğrencileri tarafından kurulan Taliban, birkaç yıl içerisinde 

ülke yönetimini ele geçirmiş ve ABD’nin 2001 yılında Afganistan’ı işgaline kadar 

yönetimde kalmıştır. Pakistan’ın Orta Asya ile bağlantı sorunu, Taliban’ı 

desteklemesi, örgütün diğer gruplara karşı avantaj sağlamasına yol açmıştır. Diğer 

taraftan, Suudi Arabistan’ın İran’dan algıladığı tehdit ve bölgesel etkinliğini 

sağlamlaştırma isteği ile ABD’nin İran’a karşı enerji potansiyeli ve geçiş 

güzergahı açısından Afganistan’ı önemli görmesi, Taliban’ı güçlendiren unsurlar 

olmuştur. Bunlarla birlikte, Taliban ilk ortaya çıktığında Kuzey’e yönelik 

saldırıları Dostum’un güçleri ve Ahmet Şah Mesud’un birliklerince durdurulsa da 

1996-2000 arası süreçte büyük şehirleri ele geçiren Taliban, 2000 yılı geldiğinde 

Afganistan’ın tamamında hakimiyet kurmuştur.563  

4) Afganistan İç Savaşının Nitelikleri  

Afganistan’daki İç Savaş ile alakalı bunun bir “etnik savaş’ olduğu diğer 

yandan ise “vekaleten yürütülen bir savaş” olduğu iddiaları mevcuttur. Afganistan 

İç Savaşı; ülkedeki Türk, Hazara, Peştun ve Taciklerin dahil olduğu etnik bir savaş 

görünümdedir. Ancak bu iç savaşta, etnik görünümünden çok, güç mücadelesi ve 

egemenlik arayışı ön plandadır. Bununla birlikte, SSCB ile mücadele döneminde 

din ve Müslümanlık unsuru baskın olmuştur.  

Diğer taraftan vekaleten yürütülen bir savaş olup olmadığı tartışması 

mevcuttur. SSCB, işgal sonrası Necibullah’a kendi çıkarları açısından destek 

vermiştir. Bu hem gizli hem de açık olarak yapılmıştır. Ancak SSCB’nin dağılması 

daha önce de vurgulandığı üzere Necibullah’ın da sonunu getiren gelişmelerden 

birisi olmuştur. 

Bunlarla birlikte Afganistan İç Savaşı, askeri müdahalenin, güç 

mücadelesinin, taraftar arası ittifakların pragmatik ve esnek olduğu ve çıkar odaklı 

davranıldığı, çıkarların değişmesi durumunda ittifakların da değişebildiği, 

uluslararası toplumun baskının hissedildiği bir iç savaş görünümde olmuştur.  

                                                           
562  Özgür Çınarlı, a.g.e., s. 189-201, Amin Saikal, a.g.e., s. 209-217. 
563  Amin Saikal, a.g.e., s. 225-230, Özgür Çınarlı, a.g.e., s. 201-203. 
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B) SURİYE İÇ SAVAŞI 

Suriye’deki krizin iç savaşa evrilmesinde Arap Baharı önemli rol 
oynamıştır. Ortadoğu’da Tunus’ta başlayıp, Mısır ve Libya ile devam eden olaylar 

zinciri Arap Baharı olarak adlandırılmıştır. Tunus’ta Zeynel Abidin bin Ali, 

Mısır’da Hüsnü Mübarek ve Libya’da Muammer Kaddafi bu olaylar sonucunda 

devrilmiştir. Suriye’de ise rejime karşı başlayan gösteriler, rejimin bunları 

bastırmak için sert güç kullanması ve sonrasında muhalefetin silahlanarak karşı 

koyması sonucu iç savaşa evrilmiş, Suriye’ye gelen radikal selefi gruplar ve var 

olan yerel grupların da etkisi ile uluslararası bir sorun haline gelmiştir.564 
Suriye’deki iç savaşın nedenlerini bölgesel ve küresel nedenlerin dışında üç başlık 

altında toplamak mümkündür. Bunları “Baas Rejiminden kaynaklanan 

problemler”, “ülkedeki ekonomik sorunlar” ve “mezhepsel problemler” olarak 
ifade edebiliriz. 

İlk olarak, Suriye’de 1963’te ortaya çıkan Baas Rejimi, Arap ulusunun tek 

bir devlet altında birleşmesini amaçlayan milliyetçi bir ideolojidir. Eşitlik (vahdet), 

özgürlük (hürriyet) ve sosyalizm (iştirakiye) kavramlarını benimsemiştir. Ancak 
Suriye toplumunun çoğunluğu Sünni olmakla birlikte, dayatılan bu yönetim 

biçimini Suriye halkı benimsememiştir. Hafız Esad’ın 1970 sonrası iktidarı 

devralması sonucu sorunlar büyümüştür. Suriye’de baskıcı ve otoriter bir rejim 

kurulmuştur. Esad ailesi, Nusayri olması dolayısıyla asker ve bürokraside bunun 

etkileri görülmüştür. İnsan hakları, demokrasi, serbest seçimler ve kanunların 

herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanması gibi sorunlar mevcuttur. Rüşvet ve 

yolsuzluk yaygındır. Rejim sahip olduğu istihbarat gücü ile muhaliflere karşı baskı 

uygulamaktadır. Bununla birlikte, Arap İsyanları’nın Suriye’ye sıçraması 

sürecinde muhalefetin gösterilerine Rejimin sert güç ev orantısız bir biçimde 

müdahale etmesi de sorunları derinleştirmiştir.565 

İkincisi, Suriye’de ekonomik problemler ise olayların çıkmasındaki bir 

diğer önemli konudur. Yer altı kaynakları bakımından zengin olmayan Suriye’de, 

doğum oranları yüksek, hane halkının kendi giderlerini sağlaması vb. yapısal 

sorunlar mevcuttur. Çoğunluğu tarım sektöründe çalışan Suriye halkı, devletin 

ekonomide en büyük aktör olarak yer aldığı dışa kapalı ekonomi döneminde 

ekonomik gelirden dengeli olarak yararlanamamıştır. Nüfus ise dengeli 

dağılmamış, kırsalda hayatını idame ettiremeyen kesim şehirlere göç etmiş bu 

durum da şehirlerdeki yığılmayı arttırmıştır. Sonraki süreçte uygulanan liberal 

                                                           
564  Reese Erlich, Inside Syria, (New York: Prometheus Books, 2014), s. 82, 
565  Hamit Bozarslan, Ortadoğu Bir Şiddet Tarihi, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014),s. 257, 

345-346, Dilek Canyurt, Çok Katmanlı Toplumlarda Demokrasi: Suriye Örneği (Abant 
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politikalar ise beraberinde yüksek vergileri getirmiş bu durumda üreten kesimi zor 

durumda bırakmıştır. Bir başka deyişle hangi karar alınırsa alınsın sadece devletle 

arası iyi olan kesim her durumda kazanç elde eden kesim olurken halkın büyük ve 

Sünni olan kesimi bunun dışında kalmıştır.566 

Üçüncüsü; mezhepsel ve etnik anlamda da sıkıntılar vardır. Parçalı bir 

yapıda olan Suriye toplumu, Arap olarak görülse de içerisinde Sünni ve Nusayri 
başta olmak üzere mezhepsel ve Kürt ve Türkmenler de olmak üzere etnik 

unsurları barındırmaktadır. Nusayri olan Esad ailesi daha önce de vurgulandığı 

üzere; askeriye, bürokrasi ve ekonomik alanlarda bu mezhepsel farklılığını 

önplana çıkarıp bu şekilde tercihler yapmaktadır. İç Savaş’ta bu mezhepsel durum; 

Lübnan Hizbullah’ı, İran’ın Esad’a yardım etmesindeki sebeplerden birisini teşkil 

edecektir.567  

1) Suriye İç Savaşın Gelişimi 

2011’de Tunus’ta başlayan olaylar Suriye’de de karşılık bulmuş ve bir süre 

sonra protesto gösterileri başlamıştır. 5 Şubat 2011’de ilan edilen Öfke Günü’nde 

istenilen etki yaratılamadı. Ancak Mısır’da Mübarek Yönetimi’nin devrilmesi, 

Suriye’de gösterileri arttırmıştır. Dera’da başlayan olaylar Mart 2011’de ülke 

genelinde karşılık bulmuştur. Ancak gösteriler sert bir şekilde bastırılmış bu 

durumda tepki toplamıştır. Bununla beraber Esad Yönetimi bazı reform çabalarına 

girişmiştir. Askerlik süresi 21 aydan 18 aya indirilmiş, Dera valisi görevinden 

azledilmiş, kısmı af ile 50 yıldır uygulanan OHAL’e son verilmiştir Ancak bu 

çabalar da muhalif kesim tarafından yeterli bulunmamıştır. Esad Yönetimi bunun 

üzerine sert önlemler almaya devam etmiş ve tutuklamalara devam etmiştir.568  

Türkiye ve ABD, Esad’a reform yapması ve sorunu barışçı yollardan 

çözmesini önermişse de bu kabul görmemiş, Türkiye, Esad ile diplomatik 

ilişkilerini kesmiş, ABD’de önceleri pasif kalsa da konuyu BM gündemine 

taşımıştır. Temmuz 2011’de muhalifler İstanbul’da “Ulusal Kurtuluş Konferansı” 

düzenlemiş, Esad sonrası geçiş hükümeti için konsey kurmayı kararlaştırmışlardır. 

Bu dönemde Temmuz 2011’de Esad, Hama’ya ağır silahlar ile girmiş, 50 kişi 

hayatını kaybetmiştir. Arap ülkeleri tarafından kınanan Esad, Lazkiye Deyr Zor’da 

operasyonlara devam etmiştir. Rusya, Çin ve İran bu dönemde Esad’ı desteklemiş 

ve ABD’nin konuyu BM gündemine taşıması sonrası olası bir yaptırım kararına 

                                                           
566  W. David Lesch, Syria: The Fall of The House of The Assad, (London: Yale University 

Press), s. 44-46. 
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Krizi, Hasret Çomak, Caner Sancaktar ve Zafer Yıldırım (ed.), (İstanbul: Beta Yayınları, 
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engel olmuşlardır. 2011 yılında muhalefetin örgütlenme ve bir arada hareket etme 

problemi ortaya çıkarken, Esad askeri olarak operasyonlarına devam etmiştir.569 

2012 de ilk selefi radikal örgütler Suriye’de aktif olarak sahaya inmiştir. O 
dönemde adı Irak El-Kaidesi olan IŞİD, Culani önderliğinde Nusret Cephesini 
kurmuş ve Suriye’de faaliyet göstermeye başlamıştır. Esad Şubat 2012’de 
Hama’ya büyük bir operasyon düzenlemiş ve 200 kişi ölmüştür. BM Güvenlik 
Konseyi’nde Esad’ın gitmesi yönünde yapılan oylamayı Rusya ve Çin veto 
etmiştir. Şubat ayında Kofi Annan, BM Suriye Özel Temsilcisi olmuş ve Mart’ta 
Esad ile bir araya gelerek insani yardımların ulaştırılması, ateş sağlanması, iç 
savaşın bitirilmesi konularında Esad’a teklifte bulunmuştur. Esad bu öneriyi kabul 
etse de ateşkes sağlanamamış, Annan ise görevi bırakmıştır.570 

Kürt gruplar Suriye’nin kuzeyinde örgütlü hareket ederken burada 
PYD/YPG ön plana çıkmıştır. Rejim güçleri kuzeyden çekildikçe, PYD bölgede 
hakimiyetini güçlendirmiştir. Türkiye ise Suriye ile olan sınırını kapatmıştır. 
2013’te IŞİD kurulmuş ve bölgede etkinlik göstermeye başlamıştır. Mart 2013’te 
Rakka şehri, rejimin kaybettiği ilk büyük şehir olmuştur. Esad bu dönemde İran ve 
Lübnan Hizbullah’ından askeri, Rusya’dan ise siyasi destek almıştır. ABD, 
Türkiye, Batı Avrupa Ülkeleri ve Körfez’deki Arap devletleri ise muhalifleri 
desteklemiştir. 2013’te Esad’ın kimyasal silah kullandığı iddiası ortaya atılmış, 
ABD askeri seçeneği düşünse de ABD ve Rusya, Suriye’deki kimyasal silahların 
ortadan kaldırılması konusunda anlaşmıştır.571 

2014’te Suriye’nin Kuzeyi’nde Kürtler, Afrin-Haseke-Kobani bölgesinde 
özerklik ilan etmişlerdir. IŞİD ise 2013’te faaliyet göstermeye başlamış, Haziran 
2014’te Irak’ta Musul şehrini ele geçirmiş ve halifeliği ilan etmiştir. Hem Suriye 
hem de Irak’ta insanı dramlar yaşanmıştır. Eylül 2014’te IŞİD Kobani’ye (Ayn El-
Arab) saldırmış, ABD hava gücü ile YPG’ye yardım etmiş, Kuzey Irak’taki 
Kürtler de Türkiye üzerinden ağır silahları Kobani’ye yollamıştır. IŞİD bu 
dönemde genişlemesine devam etmiş, Suriyeli muhalifler ise gerileme dönemine 
girmiştir. Esad ise Şam ve Halep’te varil bombaları kullanarak saldırılarda 
bulunmuştur. Bu dönemde Türkiye sınırına yoğun göç yaşanmıştır. Türkiye ve 
ABD eğiti-donat ile Suriyeli muhaliflere destek verirken bu girişim başarıya 
ulaşamadı. 2015 Eylül’ünden itibaren ise Suriye’nin isteği ile Rusya, hava gücü ile 
operasyonlara dahil olmuş ve muhalif gruplara saldırlar düzenlemiştir.572  

                                                           
569  Can Demir, Suriye’de Kışa Dönen Arap Baharı: Küresel ve Bölgesel Güçlerin 

Yönetimindeki vekalet Savaşı (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2018), 48-49. 

570  Can Demir, a.g.e.. s. 50-51. 
571  Ibid, 51-52. 
572  Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay, a.g.e., s. 195-197, Can Demir, a.g.e., 

53-54. 
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2016 yılında ise ABD ile Rusya arasında yaşanan şiddet ve insani dramların 

azaltılması için diyalog süreci başlamıştır. IŞİD ise bu dönemde gerileme 

sürecindedir. Türkiye, PYD’nin Ağustos 2016’da Suriye’nin kuzeyinde Afrin ile 
Kobani arasındaki bölgeyi birleştirme ve fiili bağımsızlığını ilan etme çabalarını 

önlemek için, Fırat Kalkanı Operasyonunu düzenlemiş, ve Azez-Cerablus hattında 

güvenli bölge oluşturmuştur. Aralık 2016’da ise Esad Güçleri, Lübnan Hizbullahı, 

İran desteği ve Rusya’nın yardımları ile Haleb’i yeniden ele geçirmiştir. Nisan 

2017’de Suriye’nin Idlib’de kimyasal silah kullandığı iddiaları gündeme gelmiştir. 

ABD duruma müdahale etmiş ve Suriye’nin Humus’taki Al-Shayrat üssüne füze 

saldırısı düzenlemiştir. 2017’de se IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka, Suriye 

Demokratik Güçleri tarafından geri alınmıştır.573  

Suriye’deki İç Savaş ile alakalı uluslararası toplumda bir yandan barış 

çabalarını konferanslar, zirveler yoluyla aramaya devam etmektedir. Bu bağlamda 

Astana ve Cenevre görüşmeleri yapılmaktadır. IŞİD’in hem Suriye hem de Irak’ta 

geriletilmesi sonucu, Esad Rejimi ile muhalifler arasında ateşkes çabaları uzunca 

bir süre sürmüş ve barış çabaları aranmıştır. Rejimin sağladığı askeri başarılar ve 

muhalif unsurların Suriye’deki parçalı yapısının yanında Suriye’de Idlib muhalif 

ve radikal selefi yapıların toplandığı yer olmuştur. 2018 ile beraber Idlib üzerinden 

ateşkes ve barış çabalarının arandığı yıl olmuştur. Bu bağlamda Rusya, Türkiye ve 

Suriye Rejimi Idlib konusunda uzlaşı aramış ve çatışmasızlık ve kontrol bölgeleri 

oluşturulmuştur. Idlib konusunun çözülmesi ile beraber Suriye’de İç Savaş’ın barış 

sürecine evrileceği de beklenebilir.  

C) AFGANİSTAN VE SURİYE İÇ SAVAŞLARIN BENZERLİKLERİ 

VE FARKLILIKLARI 

Bu iki savaşın da benzerlikleri ve farklılıkları bulunmaktadır. Buna göre 

benzerlikler bakımından bazı konular ele alınabilir: 

Birinci olarak, her iki iç savaşta, vekalet savaşı olarak görülmektedir. 

Afganistan İç Savaşı, SSCB ve ABD arasındaki güç mücadelesini yansıtmıştır. 

SSCB dağılana kadar Necibullah hükümetine destek verirken, ABD bunun 

karşısında yer almıştır. Suriye İç Savaşında ise, Rusya-İran-Hizbullah’ın 

oluşturduğu blok Esad’a destek verirken, ABD’nin başını çektiği ülkeler ÖSO ve 

yerel unsurlara destek vermiştir. Hem Rusya hem de ABD, IŞİD ile mücadele 

konusunda ortak kaygılara sahip olmuştur. 

İkincisi; her iki iç savaş boyunca farklı oran büyüklükte olsalar bile insani 

dramlar yaşanmıştır. Afganistan İç Savaşı boyunca Pakistan sınırında göç 

                                                           
573  Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay, a.g.e., s. 186-193, Can Demir, a.g.e, 

s. 55-56. 
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hareketleri ve insani yardım problemleri yaşanırken, Suriye İç Savaşı süresinde, 

Suriyeliler başta komşu ülkeler Türkiye, Lübnan olmak üzere topraklarını terk 

ederek dünyanın dört bir tarafına dağılmıştır. 

Üçüncüsü; her iki iç savaşta da uluslararası toplum tarafından barışı tesis 

etme çabaları görülmektedir. Özellikle kırılma anlarında ya da önemli olaylar 

arifesinde bu çabalar açıkça görülmüştür. Afganistan İç Savaşı’nda SSCB’nin 

çekilmesi, Necibullah’ın ayakta kalma çabası sonraki dönemde Taliban’ın ortaya 
çıkışı ve ülkenin genelinde hakimiyetini tesis etmesi bununla birlikte El-Kaide 
üzerinden ABD’ye yöneltilen tehdit ve saldırılar, Afganistan’daki durumu 

uluslararası toplumun gündemine getirmiştir. Aynı şekilde, Suriye’de iç savaş ve 

yaşanan insani dram bunun yanında kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar ve 

ortaya çıkan IŞİD vb. örgütler iç savaşı uluslararası ilişkilerin güncel bir konusu 

haline getirmiştir. 

Dördüncüsü; her iki iç savaşta kendi ekonomik düzenini, kurallarını ve 

savaş lordlarını ortaya çıkarmıştır. Afganistan’da Necibullah sonrası etnik unsurlar 

ve etki alanlarında askeri güce sahip unsurların kendi düzen arayışı ve güç 

mücadelesi sürmüş, Suriye’de ise bilhassa IŞİD ve kuzeyde PYD başta olmak 

üzere, ülkedeki rejimin otoritesinin kaybolduğu durumlarda örgütlerin alternatif 

düzen kurma arayışları ortaya çıkmıştır.  

Beşincisi, her iki iç savaşta da, asimetrik savaş ön plandadır. Afganistan’da 

Necibullah güçleri ile yerel unsurlar savaşmış daha sonra yerel unsurların kendi 

aralarındaki çatışmalar ortaya çıkmıştır. Suriye’de ise, Suriye Rejim ile, 

muhalifler, IŞİD ve PYD gibi grupların mücadelesi, kendi aralarındaki asimetrik 

mücadele görülmüştür 

Diğer yandan iki iç savaş karşılaştırıldığında bazı farklılıklar 

bulunmaktadır.  

Birincisi; her iki iç savaşın da farkı dönemlerin savaşı olduğu varsayımıdır. 

Afganistan İç Savaşı, Soğuk Savaş’ın bitişi ve belirsizlik döneminde ortaya 

çıkmışken, Suriye İç Savaşı ise, Arap Baharı ile beraber Ortadoğu’daki mevcut 

yönetimleri sarsan, bazılarını yerinden eden ve Arap toplumunda derin 
değişiklikleri de beraberinde getiren bir sürecin ürünüdür.  

İkincisi; teknolojinin kullanımı bakımından her iki iç savaşta da bazı 

farklılıklar bulunmaktadır. Afganistan İç Savaşı dönemi teknolojinin daha az 

yoğun kullanıldığı, internetin ve küreselleşmenin yeni yeni ortaya çıktığı döneme 

aitken, Suriye İç Savaşında ise sosyal medya kullanımından, dronelar yardımı ile 

saldırı düzenlemeye, sivil ve askeri ayrımın ortadan kalktığı, siber saldırıların da 

gerçekleştiği ve propagandanın sanal ortamda yoğun şekilde kullanıldığı bir süreç 

görülmüştür. 
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Üçüncüsü; Afganistan İç Savaşı’nda etnik unsurlar ön planda ve 

savaşanların dinsel kimlikleri Müslüman olarak tanımlanıyor ancak güç 

mücadelesi de bir yandan devam ediyor. Suriye’de ise etnik ve dinsel kimlikler iç 

içe geçmiş durumda. Tarafların ayrımı daha da zorlaşıyor. Arapların Sünni ve Şii 

olarak ayrımı buna ilaveten bunlara destek olan diğer ülkelerin de kendilerini bu 

eksende konumlandırmaları yanında, Kürt-Arap çatışma ekseni de diğer yandan 

göze çarpıyor. 

Dördüncüsü; Suriye İç Savaşı, gelinen tarihsel süreci de hesaba katarsak, 

‘küreselleşmeden’ daha çok etkilenmiş durumdadır. Suriye İç Savaşı pratikte 

Suriye’de yaşanırken diğer yandan küreselleşme ve onun sunduğu olanaklar 
(teknoloji, iletişim hızı vs. gelişmeler) buradaki en büyük etken de devlet dışı 

aktörlerin başta IŞİD ve diğer gruplar başta olmak üzere bu gelişmelere kendi 

faydaları açısından çabuk adapte olmaları ve işlemeleri olmuştur. Afganistan’da 

ise Suriye’ye kıyasla bu tarz bir süreç yaşanmamıştır.  

Beşincisi; iki iç savaş arasındaki yapısal farklılıkta söz konusudur. Örneğin 

Afganistan İç Savaşın’da bir dış güç olan SSCB’nin Afganistan’ı işgali ve bu 

işgalin getirdiği istikrarsızlık, işgale direniş ve işgal sonrası var olan merkezi 

hükümetle yerel grupların mücadelesi, sonrasında merkezi yönetimin devrilip, 

yerel grupların kendi aralarındaki mücadele söz konusuyken, Suriye’de ise, Suriye 

dışındaki bölgesel gelişmelerin ve isyan dalgasının Suriye’de muhalefet tarafından 

karşılık bulması, merkezi yönetime karşı protesto gösterilerinin yapılması ve 

verilen sert karşılı sonrası iç savaşın başlaması ve, yerelde etnik-dinsel, küreselde 

ise din motifli terör örgütlerinin de dahil olduğu uluslararasılaşan bir iç savaş 

görülmüştür. 

SONUÇ: 

Savaş kavramı ilk ortaya çıktığı andan itibaren çeşitli tanımlar yapılmış ve 

sonraki süreçte uluslararası ilişkilerdeki süreçlerden etkilenerek değişim ve 

dönüşüm geçirmiştir. Klasik savaş tanımı devletler üzerinden ilerlerken, Soğuk 

Savaş sonrası devlet-dışı aktörlerin de savaş alanlarında görülmesi ile savaşın 

tanımı ve anlaşılması ile alakalı tartışmalar başlamıştır. Bu dönemde yeni savaşlar 

tartışması ve onu eleştiren Clausewitz’in hala yeni savaşları anlamak için yeterli 

olduğunu savunan görüşler ortaya çıkmıştır. 

Afganistan ve Suriye İç Savaşları bu bağlamda hem birer iç savaş olmaları 

hem de Yeni Savaşlar/Clausewtizci paradigmayı savunanlar arasında 

anlamlandırılması bakımında da bu sunumun konusu olmuştur. Her iki iç savaşta 

farklı dönemlerde gerçekleşmelerinin yanında bir çok benzerlik ve farklılıklar 

barındırmaktadır. Bu iki savaş Clausewitzci paradigmadan okunabileceği gibi, 

haklarında “yeni savaş”lar olduklarına dair bir çok önerme de mevcuttur. Bir başka 
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deyişle bu iki iç savaş, farklı dönemlerin savaşları olup her iki yaklaşımdan da 

okunabilir. 

Afganistan İç Savaşı, SSCB’nin Afganistan’ı işgali sonrası ortaya çıkan 

süreci yansıtır. 1989-2001 arasını kapsayan bu uzun dönemde sunumda da 

belirtildiği üzere çeşitli aşamalardan geçmiş ve dönüşmüştür. Afganistan İç Savaşı 

etnik unsurların, reel-politik ve güç mücadelesi üzerinden birbirleri üzerinde 

egemenlik ve hakimiyet kurmak istedikleri, dönem dönem ittifaklar içerisine 

girdikleri bunda başarılı sağladıkları ancak iktidarın el değiştirdiği dönemleri de 

içeren karmaşık bir iç savaştır. Nitekim uzun mücadele sonrası Taliban ülkenin 

tamamında yönetimi ele geçirmiş ve ABD’nin müdahalesine kadar yönetimde 

kalmıştır. 

Suriye İç Savaşı ise, Arap Baharı’nın Suriye’deki etkileri ile ortaya çıkmış, 

Suriye’de biriken tarihsel ve yapısal sorunları su yüzüne çıkartan bunlara küresel 

ve bölgesel güçlerin, devlet dışı aktörlerin de dahil olmasıyla büyüyen ve karmaşık 

bir süreci yansıtan ve Afganistan İç Savaşı işe karşılaştırıldığında, küreselleşmenin 
etkilerinin daha çok hissedildiği bir savaştır. Suriye’deki bunalım ve iç savaş hala 

devam etmektedir. Rejimin kaybettiği toprakları geri kazanması, IŞİD’in bir çok 

alanda yenilmesi yanında, bölge güçlerinin ve küresel güçlerin çıkarlarının iç içe 

geçtiği bir süreç yaşanmaya devam etmektedir. 

Özetle bu iki iç savaşın ele alındığı çalışma bir çok açıdan anlamlı olmakla 

beraber, savaşın dönüşümü konusunda uluslararası ilişkilerdeki son 30 yıldaki 

önemli iç savaşlar olması bakımından da ayrıca önemlidir. Çünkü Afganistan İç 

Savaşı, Soğuk Savaş’ın bitişi ile ortaya çıkmış, Suriye İç Savaşı ise Arap 

Baharı’nın etkilerinin en net biçimde görüldüğü çatışma alanında meydana 

gelmiştir. 
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ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARDA BİR ÇÖZÜM YÖNTEMİ 

OLARAK ARABULUCULUK 

Dr. Sümeyra ALTINER COŞKUN574 

ÖZET 

Uluslararası toplumda devletler arasında uyuşmazlıklar çıkması olağandır 

ve bu uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi esastır. Çünkü Birleşmiş Milletler 

Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. fıkrasına göre devletlerin uluslararası ilişkilerinde 

kuvvet kullanmaları yasaktır. Ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi için 

önerilen barışçı yöntemler Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 33. maddesinde 

sayılmıştır. Arabuluculuk da bu yöntemlerden birisi ve en etkili olanlarındandır. 

Arabuluculuk, iki veya çok taraflı bir uluslararası uyuşmazlığın barışçı çözümü 

için üçüncü bir devletin, uluslararası bir örgütün ya da etkili bir gerçek kişinin 

devreye girerek tarafları buluşturması ve müzakerelere katılarak çözüm önerileri 

sunmasıdır. 19. yüzyılın başlarına kadar giden bir geçmişe sahip olan 

arabuluculukta, uyuşmazlığın taraflarının rızasının olmaması halinde arabuluculuk 

görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Arabulucu, uluslararası bir 

uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde taraflardan birinin veya tüm tarafların çağrısı 

ile devreye girebilir ya da re’sen de harekete geçebilir. Arabulucunun re’sen 

harekete geçmesi halinde şüphesiz tarafların rızalarının bulunması gerekmektedir. 

Arabulucunun ortaya koyduğu çözüm önerilerini uyuşmazlığın taraflarının kabul 

etme zorunlulukları bulunmamaktadır. Çünkü arabuluculuk isteğe bağlı bir 

yöntemdir. Arabuluculuğun ortaya çıkardığı sonuçlar taraflar için bağlayıcı 

değildir. Arabulucunun görevini yerine getirirken tarafsız olması ve taraflara eşit 

mesafede durması gerekmektedir. Bütün bu özellikleri dolayısıyla arabuluculuk 

uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde tercih edilen yöntemlerin başında 

gelmekte ve devletler tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntem olmaktadır. 2004 

yılında yapılan Kıbrıs görüşmelerinde dönemin BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan’ın devreye girmesi ve Annan Planı’nı ortaya koyması arabuluculuk 

yöntemine verilen en güzel örnektir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası uyuşmazlık, arabuluculuk, arabulucu, 

barışçı çözüm yöntemleri. 

 

 

 

                                                           
574  Dr. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

400 

MEDIATION AS A SOLUTION METHOD IN INTERNATIONAL 
DISPUTES 

ABSTRACT:  

Disputes between states in international law are common and it is essential 
that these disputes are resolved peacefully. Because article 2/4 of the United 
Nations Charter prohibites that all states shall refrain from use of force in 
international relations. Peaceful methods which are proposed for resolving 
disputes are listed in article 33 of the United Nations Charter. Mediation is also 
one of these methods and it is the most effective of them. Mediation is a proposing 
solution by a third state, an international organization or an effective person to 
bring together the parties and join the negotiations for peaceful settlement of a 
bilateral or multirateral international dispute. In mediation, which has a history 
going back to the beginning of the 19th century, if the parties don’t give consent, 

mediation initiative will fail. If an international dispute arises, mediator can 
become a part of activity with a invitation from one of the parties or all of them, or 
go into action ex-officio. In the event that the mediator goes into action ex-officio, 
consent of the parties must be found undoubtfully. The parties of the dispute don’t 

have the obligation to accept the solution proposals of mediator. Because 
mediation is an optional method. Outcomes of the mediation are not binding on the 
parties. When mediator fulfills its duties, it must be objective and should be treat 
equally to the parties. Because of all these properties, mediation is the main 
preferred methods for resolving international disputes and it is frequently used by 
states. The most beautiful example is given to the mediation that Kofi Annan, who 
is UN General Secretary in that time, came into play in Cyprus negotiations and 
presented Annan Plan to the parties. 

Key Words: International conflict, mediation, mediator, peaceful 
settlement methods. 

GİRİŞ  

Uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden en önemli neden uluslararası 

uyuşmazlıklardır. Uluslararası uyuşmazlık, iki ya da daha fazla uluslararası hukuk 

sujesi arasında ortaya çıkan uluslararası nitelik taşıyan uyuşmazlıktır.575 

                                                           
575  Sompong Sucharitkul, Mediation and Conciliation As Alternative Means of Settling 

International Disputes (California: Golden Gate University School of Law GGU Law 
Digital Commons, 2001), 11-2001, 3, 
https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co
m.tr/&httpsredir=1&article=1557&context=pubs (e.t. 25.10.2018). 

https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.tr/&httpsredir=1&article=1557&context=pubs
https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.tr/&httpsredir=1&article=1557&context=pubs
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Uyuşmazlık, tarafların olaylara farklı bakış açılarından bakmalarıyla ortaya 

çıkmakta ve bunun ilerleyerek zıtlaşmalara dönüşmesiyle birlikte durumun daha 

vahim hale gelmesine neden olmaktadır. O nedenle ortaya çıkan uyuşmazlıkların 

mutlaka bir çözüme ulaştırılarak buna son verilmesi gerekmektedir. Çözüm yolları 

konusunda ikili bir ayrıma gidilebilir: Yargısal yollar ve yargı dışı yollar. Yargısal 

yollar, uyuşmazlığın taraflarının aralarındaki uyuşmazlık için mahkeme ya da 
hakeme başvurmalarıdır. Bu yola başvurulması durumunda verilen kararlar kesin 

ve taraflar açısından bağlayıcı olmaktadır. Yargı dışı yollar ise uyuşmazlığın 

taraflarının kendi istekleri ile uyuşmazlığın çözümü için kendi aralarında ya da 

üçüncü bir kişinin yardımı ile çözüm yolları aramalarıdır. Görüşme, dostça girişim, 

arabuluculuk, soruşturma ve uzlaştırma komisyonları bu yöntemler içinde 

sayılmakla birlikte içlerinde arabuluculuk en çok tercih edilen çözüm yolu 

olmaktadır.  

I. ARABULUCULUĞUN GELİŞİMİ 

Uluslararası toplumda devletler arasında uyuşmazlıklar çıkması olağandır 

ve bu uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi esastır. Bu konudaki en önemli 

adım evrensel bir niteliğe sahip olan Birleşmiş Milletler (BM)’in kurulmasıyla 
atılmıştır. Aslında ilk kez Milletler Cemiyeti Misakı’nın 13. ve 15. maddeleri ile 

üye devletlere kuvvete başvurmadan önce uyuşmazlıklarını barışçı yollarla çözme 

yükümlülüğü getirilmiştir.576 Ancak Milletler Cemiyeti’nin başarısız olması ve 

kuvvet kullanma konusunda kesin bir yasak getirememesinden dolayı bu kural çok 

fazla uygulama alanı bulamamıştır. Bu nedenle BM’nin getirdiği kural bu konuda 

atılan somut bir adım olarak kabul edilmektedir. BM’nin kurucu metni olan BM 

Antlaşması’nın 2. maddesinin 3. fıkrasında, BM üyesi devletlerin uluslararası 

nitelikteki uyuşmazlıklarını uluslararası barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye 

düşürmeyecek şekilde barışçı yollarla çözmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu 

doğrultuda, aynı maddenin 4. fıkrasında da devletlerin uluslararası ilişkilerinde 

kuvvet kullanmaları yasaklanmıştır. BM Antlaşması’nın 2. maddesinin 3. fıkrası 

ile devletlere yüklenen yükümlülüğünün somutlaştırılması ise 33. madde ile 

yapılmıştır. Ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi için önerilen barışçı 

yöntemler söz konusu maddede sayılmıştır. Bunlar görüşme, soruşturma, 

arabuluculuk, uzlaştırma, hakemlik, yargısal çözüm yolları, bölgesel örgütlere 

veya antlaşmalara başvurma ya da tarafların kendilerinin seçeceği diğer barışçı 

yollardır. Konumuz olan arabuluculuk da bu yöntemlerden birisi ve en etkili 

olanlarındandır. Bu nedenledir ki hukuk biliminin yanında antropoloji, sosyoloji, 

                                                           
576  Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri 4. Kitap, (Ankara: Turhan Kitabevi, 

2006), 4. 
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psikoloji, siyasi bilimler gibi farklı disiplin dalıyla uğraşan bilim insanları da 

arabuluculuk konusu üzerine yoğunlaşmışlardır.577 

Arabuluculuk, öncelikle Anglo Sakson hukuk sistemine sahip olan 

ülkelerde benimsenmiş ve uygulanmış, daha sonra Kıta Avrupası hukuk 

sistemlerinde görülmeye başlamıştır. Arabuluculuk ile ilgili kuralların kodifiye 

edilmesi ise 1899 ve 1907 La Haye Konferansları sonunda imzalanan Uluslararası 

Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümüne İlişkin Sözleşmeler ile gerçekleşmiştir.578 Söz 

konusu sözleşmelerde devletler arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde, 

uyuşmazlığa taraf olmayan üçüncü devletler için gerektiğinde arabuluculuk yapma 
yükümlülüğü getirilmiştir. Devam eden yıllarda da hazırlanan birçok uluslararası 

belgede akit devletler arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde arabuluculuk 

yöntemine de başvurulabileceği düzenleme altına alınmıştır. Örneğin, Antarktika 

kıtasının hukuki durumunu düzenlemek amacıyla 1959 yılında yapılan Antarktika 

Antlaşması’nın 11. maddesinin 1. fıkrasında, söz konusu Antlaşmanın 

uygulanması ya da yorumlanması sırasında akit devletler arasında herhangi bir 

uyuşmazlık çıkması durumunda tarafların bu uyuşmazlığı çözmek için 

başvurabileceği çözüm yöntemlerine yer verilmiştir. Bunlardan bir tanesi de 

arabuluculuktur.579 Yine 1970 tarihli Birleşmiş Milletler Antlaşması 

Doğrultusunda Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin 

Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusunda Bildirgenin Ekinde, devletlerin 

aralarındaki uluslararası uyuşmazlıkları uluslararası barış, güvenlik ve adaleti 

tehlikeye düşürmeyecek bir biçimde barışçıl yöntemlerle çözmelerine dair bir 

ilkeye yer verilmiş ve bu ilke kapsamında arabuluculuk da bu yöntemlerden biri 

olarak devletlere önerilmiştir.580 

Uluslararası nitelikteki uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümünün 

önemini vurgulamak ve özellikle arabuluculuk yönteminin kullanılmasını 

yaygınlaştırmak için BM tarafından çalışmalar yapılmıştır. Bu konudaki en önemli 

gelişme, 22 Haziran 2011 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından oybirliği ile 

kabul edilen “Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü, Çatışmanın Önlenmesi ve 

                                                           
577  Jacop Bercovitch, “International Mediation”, Journal of Peace Research, 28/1, (1991), 

3. 
578  Yusuf Eren, “Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi”, 

(Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 
Anabilim Dalı, 2014), 51. 

579  “Antarctic Treaty”, https://www.ats.aq/e/ats.htm, (e.t. 25.10.2018). 
580  “Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-

Operation among States in accordance with the Charter of United Nations 
(A/RES/25/2625)”, http://www.un-documents.net/a25r2625.htm, (e.t. 25.10.2018). 

https://www.ats.aq/e/ats.htm
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
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Çözümünde Arabuluculuğun Rolünün Güçlendirilmesi” başlıklı karar olmuştur.581 
Kararda tüm devletlerin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlıklarına 

saygı gösterilmesi gerektiği hatırlatılarak, aralarındaki uyuşmazlıkları kuvvet 

kullanma yoluna başvurmaktan kaçınarak barışçı yollarla çözme yükümlülüğü 

altında oldukları vurgulanmıştır. Kararla birlikte üye devletlerden arabuluculuk ve 

diğer barışçı yollar konusunda kendi ülkelerinde gerekli çalışmaları yapmalarının 

yanı sıra, BM ve diğer uluslararası örgütlerin arabuluculuk görevini üstlenmelerine 

de katkı sağlamaları istenmektedir. Ayrıca Kararda, BM Genel Sekreterinden 

gerektiği durumlarda dostça girişim tekliflerine devam etmesinin ve BM özel 

temsilcileri ile diğer uluslararası örgütlere arabuluculukla ilgili desteğini 

sürdürmesinin beklendiği de ifade edilmiştir. 

II. ARABULUCULUĞUN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Arabuluculuk kelime anlamı olarak “bir anlaşmazlığın çözümünün üçüncü 

bir tarafsız kişi veya kuruma bırakılması”dır.582 Uluslararası hukuk anlamında 

arabuluculuk ise, iki veya çok taraflı bir uluslararası uyuşmazlığın barışçı çözümü 

için üçüncü bir devletin, uluslararası bir örgütün ya da etkili bir gerçek kişinin 

devreye girerek tarafları buluşturması ve müzakerelere katılarak çözüm önerileri 

sunmasıdır. Arabuluculuk kavramı, uluslararası uyuşmazlıkları çözmek için kuvvet 

yoluna başvurmadan ve taraflara uyulması gereken zorlayıcı kurallar getirmeden 

gerçekleştirilen üçüncü kişi faaliyetlerinin bütününü anlatmak için kullanılır.583 
Uluslararası hukuk anlamında arabuluculuğun gerçekleşmesi için öncelikle 

taraflarının aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için arabulucunun devreye 

girmesine rıza göstermeleri gerekmektedir.584 Arabuluculuk yönteminin 

kullanılabilmesi için olmazsa olmaz şart tarafların rızasıdır. Tarafların rızası 

hilafına arabulucunun uyuşmazlığı çözmek için girişimde bulunması mümkün 

değildir.585 Uyuşmazlığın tarafları arabuluculuk yöntemine başvurmayı kabul 

ettikleri takdirde arabulucu artık görevini yapmaya başlayabilir. Arabulucu, 

                                                           
581  “Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict 

prevention and resolution (A/RES/65/283)”, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/283, (e.t. 
25.10.2018).  

582  TDK, 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5bd
73a12554bb6. 53275726, (e.t. 22.09.2018).  

583  Bercovitch, “International...”, 3. 
584  Bercovitch, “International...”, 4. 
585  Mohammad Naqib Ishan Jan, “The Role of Mediation in the Pacific Settlement of 

International Disputes”, 5, http://www.asiapacificmediationforum.org/resources/2008/6-
Muhammad_Naqib.pdf (e.t. 30.10.2018). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/283
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5bd73a12554bb6
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5bd73a12554bb6
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tarafları biraraya getirir ve onlara aralarındaki sorunu çözmeleri için uygun bir 

ortam hazırlar. Tarafların görüşmelerine arabulucu da bizzat katılır ve sorunun 

çözülmesi bağlamında uygun çözüm önerileri getirir.586  

Arabulucunun, uyuşmazlığın tarafları dışında üçüncü bir kişi olması 

gerekmektedir. Üçüncü kişiden kasıt bir devlet, bir uluslararası örgüt ya da gerçek 

bir kişidir. Arabulucu eğer bir devlet ise, bu görevi devlet adına devlet başkanı, 

başbakanı, dışişleri bakanı, diplomatik temsilcisi gibi yetkili temsilciler yerine 

getirir. Örneğin, 1967 yılında yapılan Altı Gün Savaşları’nda mağlup olan Mısır ve 

Suriye’nin kaybettikleri toprakları geri almak için 1973’te İsrail’e karşı 

başlattıkları savaşın son bulması için ABD devreye girmiş ve bu görevi ABD 

adına dönemin Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yerine getirmiştir.587 Bir devletin 
arabuluculuğuna başvurmak genelde tercih edilen bir yoldur. Özellikle 

uyuşmazlığın taraflarının ilişki içinde bulunduğu ve uluslararası toplumda 

saygınlığı olan bir devlet arabuluculuk için seçilmektedir. Sürekli tarafsız devlet 

statüsüne sahip olan İsviçre, savaş ve barış zamanlarında uluslararası 

uyuşmazlıkların çözümü için sıklıkla bu görevi üstlenmektedir.588  

Arabulucunun bir uluslararası örgüt olması halinde, bu görev genellikle 

örgütün genel sekreteri tarafından yerine getirilir. Uluslararası toplumda BM’nin 

arabuluculuk görevini üstlendiği çok sayıda örnek mevcut olmakla birlikte, 2004 

yılında yapılan Kıbrıs görüşmelerinde dönemin BM Genel Sekreteri Kofi 

Annan’ın devreye girmesi ve Annan Planı’nı ortaya koyması arabuluculuk 

yöntemine verilen en çarpıcı örnek olacaktır. BM dışında NATO, Avrupa Birliği 

gibi uluslararası örgütler tarafından da gerektiğinde arabuluculuk görevi yerine 

getirilmektedir. NATO, 1958 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasındaki 

Kıbrıs uyuşmazlığının çözümü için iki kez arabuluculuk girişiminde 
bulunmuştur.589  

Arabuluculuk görevi bazen herhangi bir devlete ya da uluslararası örgüte 

bağlı olmayan bağımsız bir gerçek kişi tarafından da gerçekleştirilebilir. Böyle bir 

gerçek kişinin genellikle uluslararası toplum tarafından tanınan, kendisine ve 
tarafsızlığına güvenilen, sözü değerli olarak kabul edilen bir şahıs olduğu görülür. 

Aksi takdirde arabulucunun getirdiği çözüm önerileri uyuşmazlığın taraflarınca 

dikkate alınmaz. Bu sebeple gerçek bir kişinin arabulucu olarak seçilmesi halinde 

                                                           
586  Arabulucunun rolü hakkında ayrıntılı bilgi için: Burcu Savun, “Mediator Types and the 

Effectiveness of Information-Provision Strategies in the Resolution of International 
Conflict”, in International Conflict Mediation, Jacob Bercovitch - S. Sigmunt Gartner 
(ed.), (London: 2009), 98-114.  

587  Eren, “Uluslararası Uyuşmazlıkların...”, 68. 
588  Şeref Ünal, Uluslararası Hukuk, (Ankara: Yetkin Yayınları, 2005), 331. 
589  Suat Bilge, “Milletlerarası Uyuşmazlıkların Diplomatik Yollar ile Çözülmesi”, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 17/2, (1962), 201. 
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söz konusu bu kriterlere dikkat edilmesi gerekir. 1977 yılında Mısır ile Libya 

arasında çıkan sınır çatışmasında Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat590, 
1979 yılında Arjantin ile Şili arasında çıkan Beagle Kanalı hakemlik kararının 

uygulanmasından doğan uyuşmazlıkta da Papa II. Jean-Paul arabuluculuk 
yapmıştır.591 

Arabuluculuk yöntemine başvurulmasının amacı, tarafların uyuşmazlığı 

aralarında çözememeleri durumunda bu uyuşmazlığın çözümü için yargı yoluna 

gitmeden bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişiden yardım istemeleridir. Bu amaçla 

kendisinden arabulucu olması istenen üçüncü kişinin görevini yerine getirirken 

taraflara eşit mesafede durması ve tarafsızlığını gölgeleyecek davranışlardan 

kaçınması gerekmektedir.592 Böyle olması halinde taraflar arabulucunun getirdiği 

çözüm önerilerine güvenebilecek ve böylece aralarındaki uyuşmazlığı sona 

erdirebileceklerdir.593 Ayrıca arabulucunun da taraflar arasındaki uyuşmazlığı 

doğru olarak tespit etmesi, uyuşmazlık hakkında yeterli bilgiye sahip olması, 

tarafları dikkatli bir şekilde dinleyerek uyuşmazlığın çözülmesi yolunda onlara 

geçerliliği ve uygulanabilirliği olan çözüm önerileri getirmesi gerekmektedir.594  

Arabuluculuk, tamamen isteğe bağlı bir yöntem olduğundan arabulucunun 

seçiminde de taraflar özgür olmaktadır. Arabulucuyu taraflar ortak olarak 
belirleyebileceği gibi bir tarafın teklifini diğer tarafın kabul etmesiyle de arabulucu 

seçilebilir. Hatta arabuluculuk yapmak isteyen bir devlet, uluslararası örgüt ya da 

gerçek kişi gönüllü olarak (re’sen) taraflara böyle bir teklifte de bulunabilir. 
Arabulucunun uyuşmazlığı çözmek adına getirdiği çözüm önerilerinin kabul 

edilmesiyle birlikte arabulucunun görevi sona erer.595 Bu durum 1907 tarihli La 
Haye Sözleşmesi’nin 5. Maddesinde de düzenleme altına alınmıştır.596 Ancak 
yukarıda da belirtildiği gibi arabulucuya gitme tarafların isteğine bağlı olduğundan 

arabulucunun getirdiği çözüm önerileri de taraflar açısından sadece tavsiye 

                                                           
590  Enver Bozkurt, M. Akif Kütükçü, Yasin Poyraz, Devletler Hukuku, (Ankara: Yetkin 

Yayınları, 2015), 258. 
591  Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, (İstanbul: Beta Yayınları, 2008), 281. 

Arjantin ve Şile arasında çıkan sınır uyuşmazlığı hakkında bilgi için: Sucharitkul, 
Mediation and Conciliation, 8-9. 

592  Jacob Bercovitch, “Third Parties in Conflict Management: The Structure and Conditions 

of Effective Mediation in International Relations”, International Journal, 40/4, (1985), 
749. 

593  Arabuluculuk uygulama metodları hakkında ayrıntılı bilgi için: Jacob Bercovitch ve 

Jeffrey Langley, “The Nature of The Dispute and The Effectiveness of International 
Mediation”, The Journal of Conflict Resolution, 37/4, (1993), 670-691.  

594  Jan, “The Role of Mediation...”, 7.  
595  Bozkurt et. al, Devletler Hukuku, 259. 
596  Bilge, “Milletlerararası Uyuşmazlıkların...”, 202. 
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niteliğindedir. Çünkü arabulucunun görevi yargılamak değil, yalnızca tarafların 

aralarındaki uyuşmazlığı çözmelerine yardımcı olmakla sınırlıdır. Bu nedenle 

arabulucu tarafından getirilen çözüm önerileri de taraflar açısından bağlayıcı bir 

nitelik taşımamaktadır.  

Arabuluculuk, diğer barışçı çözüm yöntemlerinden biri olan dostça girişim 

(good offices) ile sıklıkla karıştırılmaktadır. İki yöntem de temelde aynı amaca 

hizmet etmekle beraber aralarında önemli bir fark bulunmaktadır. Dostça girişim, 

uyuşmazlığın tarafları arasındaki diplomatik görüşmelerin çeşitli sebepler ile 

kesilmesi ya da başarısızlıkla sonuçlanması halinde görüşmelerin tekrar 

başlatılabilmesi için üçüncü bir kişinin aracılığına ihtiyaç duyulmasıdır.597 
Buradaki üçüncü kişi tıpkı arabuluculuktaki gibi bir devlet olabileceği gibi gerçek 

bir kişi ya da uluslararası bir örgüt de olabilir. Ancak dostça girişimdeki üçüncü 

kişinin görevi, uyuşmazlık taraflarını biraraya getirip müzakereleri başlatması ile 

sona erer. Üçüncü kişi, taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelere katılamaz ve 

uyuşmazlığın çözümü ile ilgili çözüm önerileri getiremez.598 Dostça girişim ile 

arabuluculuk arasındaki fark budur. Dostça girişim, teamül yoluyla gelişen bir 

çözüm yoludur ve BM Antlaşması’nın 33. maddesinde sayılan barışçı yöntemler 

içinde yer almamaktadır.599 Ancak bu yönteme de uluslararası uygulamada sıklıkla 

başvurulmaktadır.  

SONUÇ: 

Uluslararası toplumu oluşturan devletler arasında çeşitli sebeplerle 

uyuşmazlıklar çıkmakta ve çıkan bu uyuşmazlıkları çözmek için de ilk olarak 

kuvvete başvurma yolu tercih edilmektedir. Bu durum, geçmişten beri böyle 

olmuştur. Ortaya çıkan sorunun basit veya büyük olması da bu durumu 

değiştirmemiştir. Devletler arasındaki ilişkilerin boyutunun teknolojinin ilerlemesi 

ve küreselleşmenin de artmasıyla artık daha karmaşık bir hal almasıyla birlikte, 

çıkan uyuşmazlıkların niteliği de buna bağlı olarak değişmiştir. Uyuşmazlıkların 

çözümü için kuvvete başvurulması, uluslararası toplumda barış ve güvenliği tehdit 

eder hale gelmiştir. Durum böyle olunca uluslararası toplumun güvenliği ve 

istikrarı için uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi meselesi üzerinde 

düşünülmeye başlanmıştır. Bu konuda BM’nin kuruluşunun gerçekleştiği 1945 

yılına kadar uluslararası düzeyde birtakım çalışmalar yapılmış, ancak çok etkili 

olamamıştır. Çünkü yapılan düzenlemelerle getirilen kurallar tüm devletleri 

kapsayacak kadar geniş bir etki alanına sahip değildir. 1945 yılında BM’nin 

                                                           
597  Eren, “Uluslararası Uyuşmazlıkların...”, 33. 
598  Sucharitkul, Mediation and Conciliation, 12; Bilge, “Milletlerararası 

Uyuşmazlıkların...”, 199. 
599  Bozkurt et. al, Devletler Hukuku, 254. 
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kurulmasıyla birlikte BM’nin kurucu antlaşması olan BM Antlaşması’nda bu 

konuda önemli düzenlemelere yer verilmiştir.  

BM Antlaşması’nın 1. maddesinde BM’nin amaçları, 2. maddesinde ise bu 

amaçlara ulaşmak için gerekli olan ilkeler düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 

Antlaşmanın 2. maddesinin 3. fıkrasında, BM üyesi devletlerin uluslararası 

nitelikteki uyuşmazlıklarını uluslararası barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye 

düşürmeyecek şekilde barışçı yollarla çözmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu 

doğrultuda, aynı maddenin 4. fıkrasında da devletlerin uluslararası ilişkilerinde 

kuvvet kullanmaları yasaklanmıştır. BM Antlaşması’nın 2. maddesinin 3. fıkrası 

ile devletlere yüklenen yükümlülüğünün somutlaştırılması ise 33. madde ile 
yapılmıştır. Söz konusu maddede uyuşmazlıkların barışçı çözüm yöntemleri 

sayılmış ve arabuluculuk da bu yöntemlerden birisi olarak ilgili madde metninde 

yer almıştır. 

Arabuluculuk, kelime anlamı olarak ortaya çıkan uyuşmazlığın, 

uyuşmazlığın dışında yer alan üçüncü bir kişi tarafından çözülmesi anlamına 

gelmektedir. Arabuluculuk ulusal hukuk sistemlerinde de kullanılan bir çözüm 

mekanizması olmakla birlikte, uluslararası hukukta kendisinden sıklıkla 

yararlanılan bir barışçı çözüm yoludur. Uluslararası anlamda arabuluculuk, 

uyuşmazlık taraflarının rızası ile uluslararası nitelik taşıyan uyuşmazlıkların 

üçüncü bir kişi tarafından çözüme kavuşturulması yöntemidir. Buradaki üçüncü 

kişi bir devlet, uluslararası bir örgüt veya tarafsızlığına güvenilen gerçek bir kişi 

olabilir. Arabuluculuğun gerçekleştirilebilmesi için uyuşmazlık taraflarının 

mutlaka rızasının bulunması gerekir. Arabulucuyu taraflar ortak olarak 

belirleyebileceği gibi, bir tarafın teklifini diğer tarafın kabulü ile de arabulucu 

belirlenebilir. Burada önemli olan nokta, arabuluculuk yönteminin tamamen 

tarafların isteğine bağlı olmasıdır. Aralarında uyuşmazlık çıkan taraflar, 

uyuşmazlığı yargı yoluna götürme hakkına her zaman sahip olmakla birlikte, 

politik veya zamansal nedenlerle yargı yoluna başvurmak istemediklerinde bu yola 

başvurabilirler. Yargı yoluna başvurulması halinde verilen kararlar kesindir, ancak 

arabulucunun vermiş olduğu kararlar sadece tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla 

tarafların bu kararlara uyma zorunlulukları bulunmamaktadır. 

Arabuluculuk yöntemi ihtiyari bir yöntem olduğundan, arabulucu olarak 

seçilen üçüncü kişinin bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Arabulucu taraflara eşit 

mesafede durmalı ve tarafsızlığını tehlikeye düşürecek hareketlerden kaçınmalıdır. 

Aksi takdirde arabulucu tarafların güvenini kaybedecek ve verdiği kararın 

güvenilirliği kaybolacaktır. Bu nedenle arabulucu, uyuşmazlık hakkında ayrıntılı 

olarak bilgi almalı ve gerekli araştırmaları yapmalıdır. Arabulucunun görevi 

tarafları biraraya getirip görüşmeleri başlatmasıyla başlar. Arabulucu da taraflar 

arasındaki müzakerelere bizzat katılır ve uyuşmazlığın çözümüne yönelik taraflara 

öneriler getirir. Arabuluculuk bu yönüyle, diğer bir barışçı çözüm yöntemi olan 

dostça girişimden ayrılır. Çünkü dostça girişimde bulunan üçüncü kişi yalnızca 
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tarafları buluşturup görüşmeleri başlatabilir. Görüşmeler başladığı anda görevi 

sona erer, müzakerelere katılıp çözüm önerileri getiremez. Ancak arabulucu 

taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelere katılıp uyuşmazlığın çözümü adına 

öneriler teklif edebilir. Arabulucunun getirdiği çözüme yönelik önerilerin 

taraflarca kabul edilmesiyle ya da tarafların görüşmeleri sürdürmekten vazgeçmesi 

ile de arabulucunun görevi sona erer.  

Uluslararası hukukta arabuluculuk yöntemine fazlaca başvurulmakta ve 

örneklerine de çokça rastlanmaktadır. Arabuluculuk yöntemine bu kadar çok 

başvurulmasının bir nedeni tarafların serbestçe arabulucuyu seçmeleridir. 

Uyuşmazlığın tarafları, aralarında çıkan uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olacak 

üçüncü kişiyi kendi kararlarına göre özgürce atayabilirler. Bir başka neden, 

arabulucu tarafından verilen kararların bağlayıcı olmamasıdır. Uyuşmazlık 

tarafları, yargı yoluna başvurmaları halinde verilen karara uymak zorunda 

kalacaklardır. Halbuki arabuluculukta böyle bir zorunlulukları yoktur. Arabulucu 

tarafından getirilen çözüm önerisini beğenmedikleri takdirde tarafların yargı 

yoluna başvurma şansları devam etmektedir. Arabuluculuk yöntemine 

başvurulmasının bir diğer nedeni de politik kaygılardır. Aralarında sorun yaşayan 

devletlerin, mahkeme ya da hakem yoluna başvurmaları halinde kendilerini deşifre 

etme korkuları bulunmaktadır. Bu devletlerde, kendi aralarında arabulucu 

belirleyerek sorunlarını çözmeye çalışmalarının politik anlamda itibarlarını 

korumalarına fayda sağlayacağı düşüncesi hakimdir. 
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HÜKÜMET DIŞI KURULUŞLARIN İNSAN HAKLARININ 

KORUNMASINDAKİ ROLÜ 

Arş. Gör. Semra AKSU* 

ÖZET 

1648’den 1949’a kadar olan dönemde devletler uluslararası hukukta haklara 
ve borçlara sahip olan tek hukuk üyesiydi. Küreselleşme ile birlikte uluslararası 

toplumun yapısının değişmesi ve uluslararası hukukun da bu değişimden 

etkilenmesi ile birlikte hükümet dışı kuruluşlar egemen devletler yanında 

uluslararası sistemde yer almaya başlamış ve sistemin gayri resmi aktörleri 

konumuna gelmiştir. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren hükümet dışı 

kuruluşların, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde ve insan haklarında 

evrensel standartlara sahip bir uluslararası toplumun oluşturulmasındaki rolü her 

geçen gün artmaktadır. 20. Yy itibariyle insan haklarının, ulusal düzenlemelerin 

tekelinden sıyrılarak uluslararası boyut kazanmasında ve bireyin devlet 

karşısındaki yalnızlığının sona ermesinde hükümet dışı kuruluşların etkilerini 

görülmektedir. Bu kuruluşların başarılarının temelinde ise toplumların siyasi, 

sosyal, ekonomik ve kültürel yapıdaki farklılıklara takılmadan tüm halklar ve 

uluslar için ortak ideal ölçüler getirme ve temel hak ve hürriyetler konusunda ortak 
bir anlayış oluşturabilme amacı yer almaktadır. Bu amaçla devletlerin ulusal 

düzenlemelerinin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklere 

uygunluğunun denetimini yapmakta ve bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını 

koruyarak, uluslararası toplumun gündemini belirleyebilecek bilgi akışını 

sağlamaktadırlar. Bu çalışmada klasik uluslararası hukukun bilateralizminden 

modern uluslararası hukukun multilateralizmine doğru değişimiyle, uluslararası 

toplumu ve uluslararası toplumun menfaatinin korunmasına yönelik faaliyetler, 

birey ve hükümet dışı kuruluşların uluslararası toplumdaki artan etkileri dikkate 

alınarak değerlendirilecektir. Ayrıca, uluslararası toplumun insani müdahale 

sorumluluğu ve hükümet dışı kuruluşların katılımcı demokrasiyle uluslararası 
sisteme dahil olduğu yönetişim mekanizmasının gelişmesiyle çok taraflı ve çok 

düzeyli bir yönetişimle dünya barışına katkıda bulunacağı ve yeni uluslararası 

normlar oluşturabileceği ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hükümet Dışı Kuruluşlar, İnsan Hakları, Uluslararası 

Hukuk, Uluslararası Toplum, Uluslararası Sistem. 
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IF KOSOVO AND SERBIA SWAP PARCELS OF LAND, THE 
PROCESS WON’T END THERE. –THE FEAR OF  

DOMINO EFFECT. 

Ivica SIMONOVSKI* 
Asst. Prof. Zeynep Ece UNSAL** 

ABSTRACT:  

Balkan region for its geostrategic position, its mixed multi-ethnical 
structure, is one out of the three regions in the world that there have been 
disagreements continuously along ethnic and religious ground, the nationalism and 
conflicts often developed into mass bloodshed. The other two regions with similar 
characteristics are the Middle East and “Asian Balkans”, countries of Central Asia. 
The turmoil and the tectonic shifts on the international political scene have 
increased the activity of the Balkan volcano. Kosovo and Serbia are the main 
players on the theatre scene now. Why? – Both neighbors test waters on a land 
swap. An old idea has re-emerged: a mutual exchange of territory to make both 
countries more ethnically homogeneous. If the Governments start down this path, 
the process has no obvious end and pays no heed to the human rights of everyone 
involved. According to the principle of domino effect, an exchange of territories 
based on ethnicity could open door to the new conflicts in the Western Balkan – a 
region where there is a discrepancy between political and ethnic borders. For 
example, ethnic Albanians in Macedonia and Montenegro could demand their 
independence or their subsumption into Albania. Proponents of re-born idea for 
Great Albania would also like to incorporate parts of northern Greece, whereas 
Greek nationalists would demand part of southern Albania. Ethnic Serbians in the 
Republica Srpska could demand their independence or their annexation by Serbia, 
Bosnian Croats would follow suit; and Bosnians would then fight to prevent the 
dismemberment of their shared country. These processes could send a message to 
the wider region that idea of multiethnic states in the Western Balkans has failed. 
The main goal of this paper is to illustrate the consequences of the agreement on 
the exchange of territories between Serbia and Kosovo, as well as the re-
configuration of the borders in the Balkans. Will the conflict of interest between 
the great powers for the Balkan region produce a new bloodshed or a long-term 
solution that will mean an integrated Balkans in the EU and NATO? 

Key Words: Balkan, land swap, bloodshed, multiethnic states, re-
configuration. 
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ÖZET 

Jeostratejik konumu, karma çok-etnili yapısıyla Balkan bölgesi, dünyadaki 

kırılgan üç bölgeden biri olup, etnik ve dini zeminde sürekli anlaşmazlıkların 

olduğu, milliyetçilik ve çatışmaların genellikle kitlesel kan dökülmesine dönüştüğü 

bir bölgedir.Benzer özelliklere sahip diğer iki bölge ise Ortadoğu ve Orta Asya 

ülkeleridir. Uluslararası siyasi sahnedeki kargaşa ve tektonik değişimler son 

dönemde Balkan yanardağının faaliyetlerini artırdı. Şu anda tiyatro sahnesindeki 

başlıca oyuncular Kosova ve Sırbistan. Neden? Çünkü, her iki komşu da arazi 

takası konusunda suları test etmekteler. Eski bir fikir yeniden ortaya çıktı: “iki 

ülkeyi daha etnik olarak homojen hale getirmek için karşılıklı bir toprak değişimi”. 

Hükümetler bu yoldan başlarsa, sürecin bariz bir sonu yoktur ve dahil olan 
herkesin insan haklarında ciddi ihalaller doğabilecektir. Domino etkisi ilkesine 

göre, etnik ve sınırlar arasında bir uyuşmazlığın olduğu bir bölge olan Batı 

Balkan'daki etnik kökene dayalı bir değiş tokuş, yeni çatışmalara yol açma 

tehlikesini barındırmaktadır. Örneğin, Makedonya ve Karadağ'daki etnik 

Arnavutlar bağımsızlıklarını ya da bunların Arnavutluk'a olan paylarını talep 

edebilirler. Büyük Arnavutluk için yeniden doğmuş bir fikrin savunucuları da 

kuzey Yunanistan'ın bazı bölgelerini birleştirmek isterken, Yunan milliyetçileri 

güney Arnavutluk'un bir kısmını talep edebilir. Sırp Cumhuriyeti'ndeki etnik 

Sırplar, bağımsızlıklarını ya da Sırbistan'ın ilhaklarını talep edebiliyorken, Bosnalı 

Hırvatlar buna uyuyordu; ve Bosnalılar ortak ülkelerinin parçalanmasını önlemek 

için savaşacaklardır. Bu süreçler, Batı Balkanlar'daki çok ırklı devletler fikrinin 

başarısız olduğu görüşünü dünyanın geri kalan geniş bir bölgesine mesaj olarak 

gönderebilir. Bu bağlamda, bu yçalışmanın ana amacı, Balkanlar'daki sınırların 

yeniden yapılandırılmasının yanı sıra Sırbistan ile Kosova arasındaki toprakların 

değişimi anlaşmasının sonuçlarını açıklamaktır. Asıl sorulması gereken soeu şu; 

Balkan bölgesi üzerindekibüyük güçler arasındaki çıkar çatışması, uzun vadede 
AB ve NATO’da entegre bir Balkanlar anlamına mı gelecek yoksa yeni bir savaşa 

mı neden olacak?  

INTRODUCTION TO THE BALKANS 

The turmoil and the tectonic shifts on the international political scene have 
increased the activity of the Balkan volcano. The transition period from hegemony 
to multipolar order transforms the Balkan region into a chessboard on which the 
big kings (centers of power) tactically maneuver to conquer zones of influence and 
interest (Zakaria, 2008). According to its geostrategic position, its mixed and 
metastasized multiethnicity, the Balkan region represents one of three regions on 
this planet in which there is constant ethnic and religious friction, nationalism and 
conflicts which frequently turn into mass bloodshed. The two other regions with 
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similar characteristics are the Middle East and the Asiatic Balkans (countries of 
Central Asia) (Brezezinski, 2016). 

The Balkans, said Winston Churchill, “Produce more history than they can 

consume” (Tharoor, 2012).From a historical perspective, no Balkan alliance has 
lasted more than one use. The constant clashes of the big centers of power and the 
shifting of their aspirations also reflect a regrouping of the Balkan geopolitical 
constellation. Although the West is usually pragmatic in leaving the solution of the 
problems to the leading politicians, Balkan people are responsible for their future 
embracing everything foreign as positive, and everything Balkan as negative. This 
constellation, together with the poor perception of democracy, coexistence in a 
multiethnic frame, made a negative perception and connotation of the term 
“Balkans”.  

The revision of Balkan history is the principle reason for the intervention of 
the big centers of power. Their egoistic right, as alleged foreign and “neutral” 

factors, to decide the future of the region in favor of peace and democracy is a 
cause for internal divisions, spreading of hatred and intolerance, and rising 
nationalism, making the region a source of instability and a security problem. 

Throughout history, Balkan geography has always been the focus of great 
powers. Especially ethnic and religious diversity in this region has become one of 
the most important tools that can be used to disrupt the stability of the region. The 
Balkans, which remained between the two poles during the Cold War period, had 
not reached a stable post-Cold War era, and had a difficult time in ethnic and 
religious conflicts. Especially in the period of Yugoslavia's disintegration, beside 
the EU, which could not show its expected activity and power, and adding Russia, 
which was dealing with internal confusion, resulted as USA had serious effects on 
the region. In addition to corruption and constant political instability problems, the 
Balkan region has always been the chessboard of great powers. On the other hand, 
there is rising power, China, who has seen the Balkan territory as an important 
economic market sometimes make economic alliances with Russia for gaining 
advantage. So, today Balkan geography is always important for Russia, China, EU 
and USA. 

Because of its close historical and cultural ties with Balkan States, Russia 
has always used its influence in that region (Strafor Worldview, 2015). There is 
two main reason for Russian continues influence in the region. First one is against 
Western influence in Balkans, despite the Cold War was finish years ago. The 
Second one has been the implementing of the energy strategies of Russia. In recent 
years, for increasing Russian influence in region again Putin started to awake 
Russian and Serbian pan-Slavic link between Orthodox Christian cousins in the 
Balkans. Using this historical or cultural influence, it is also easier for Russia to 
use the region to realize its economic strategies. On the other hand, by its strategic 
position, the Balkans is the main crossroads between Europe and the Near East in 
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both directions. Undoubtedly, the tendency of imperialistic powers is to dominate 
and control these crossroads. Worthy of note is the so-called “Diagonal road”, 

composed of Vienna-Belgrade-Skopje-Sophia-Istanbul. This road is an overland 
route towards the Orient for Europe, a gateway towards Europe for the near and 
Middle East. Consequently, the power that dominates will have the greatest 
benefit. 

The Balkans is strategically important for Europe, especially Corridor 10. 
The need of this corridor was initiated by the G-24 working group for South-East 
Europe during a meeting held in Skopje in 1997. Later, this initiation was accepted 
during a meeting of Third Conference of European ministries for transport held in 
Helsinki in 1997. The Corridor 10 has a length of 2,360 km. It is a combined road-
rail corridor. It starts from Salzburg (Austria), continues through Ljubljana-
Zagred-Belgrade-Nish, Skopje-Veles-Thessaloniki and ends in Athens. After the 
completion of the southern Serbian section of the Presevo valley, Corridor 10 will 
be completed. Economic benefit of this corridor will have all the countries through 
which it passes. Kosovo is not on the transit route of this corridor. In Kosovo-
Serbian negotiation process, Kosovo initiates swap of territories under which 
Preshevo and Preshevo Valley would be part of Kosovo. If this happens, Kosovo 
will withdraw Serbian municipality, especially in the north part where Gazivoda 
lake is also located which is of strategic interest for both Kosovo and Serbia.   

1. HISTORY OF THE SERBIAN-ALBANIAN CONFLICT 

From a historical point of view, states were created (recognized) and 
disappeared and boundaries were constantly changing due to local circumstances. 
All of this happened only if it was in accordance with the interests of the great 
powers. In one statement, Kosovo Prime Minister Ramush Haradinaj stressed that 
“Borders were established through war and only a war can move or change 
them.”His counter-reaction comes as a result of the proposal by Kosovo President 
Hashim Thaçi in the Serbian-Kosovo dialogue for the resolution of Kosovo’s 

status. Namely, Thaçi revived the old idea of territorial exchange, i.e. the 
correction of borders between Serbia and Kosovo which at the worst could also 
lead to a population exchange between them. The original proposal for a territorial 
swap, which in the 1960s was supported by the Serbian writer Dobrica Ćosić, 
involved the exchange of population in order to meet the territorial interests. Ćosić 
proposed the same solution during the breakup of Yugoslavia, bearing in mind not 
only Kosovo, but also Croatia and Bosnia and Herzegovina. The consequences of 
the peaceful non-resolution and the non-realization of these ideas resulted in 
massive bloodshed. 

The idea of territorial exchange in conjunction with redrawing borders 
between Kosovo and Serbia goes back to the border demarcation of the local self-
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government of Kosovo and Metohija that lasted until the early 1960s, when 
territories that belonged to central Serbia were annexed to the local municipalities. 
According to Dr. Momčilo Pavlović, director of the Institute of Contemporary 

History, the drawing of the borders of North Kosovo began immediately after the 
adoption of the constitutional laws in 1953 and with that administrative reform the 
municipalities of Lešak, Zubin Potok and Leposavić, that had an absolute majority 

Serb population, were ceded to Kosovska Mitrovica. The original idea was to 
create two large srezes - Kosovo and Metohija - but it was rejected. The new 
territorial division came into force on January 1, 1960, and Kosovo and Metohija 
was divided into 28 municipalities, including the newly formed Leposavić 

municipality which at that time was expanded by adding cadastral municipalities 
that never belonged to Kosovo and Metohija, but were part of the srezes of Central 
Serbia. Thus, about 190 square kilometers of Central Serbia were annexed to 
Kosovo and Metohija, primarily in and around Kosovska Mitrovica. The 
configuration of the terrain is mountainous, so the main reason for this territorial 
change was economic, i.e. to enable the locals to find work in the area of 
Kosovska Mitrovica. Consequently, the demographic structure of Kosovo and 
Metohija was also changed. 

From a historical aspect, the Serbian-Albanian conflict has lasted for 
centuries. The history of this conflict applies not only to the territory of Kosovo 
and Metohija, but also to Serbia, Montenegro, and Albania. It began in the 14th 
century when emperor Dušan conquered most of the Albanian areas that were, at 

that time, part of the present territory of northern Albania. During the Ottoman 
Empire, there were large demographic changes in the composition of the 
population. Serbs emigrated to the north, in today’s Šumadija, Srem and 

Vojvodina, while the Albanians settled in Kosovo and Metohija and South Serbia. 
They left the mountainous and poor parts of northern Albania, as evidenced by the 
fact that today’s Kosovo Albanians speak the North Albanian dialect “Gheg.” 

Around the middle of the 19th century, the Albanian population was mainly 
divided into four Ottoman vilayets: Kosovo, Scutari, Janina and Manastir (Bitola). 
In these vilayets they lived together with Macedonians, Serbs, Greeks, Bosniaks, 
Turks, and other ethnic groups that lived in the Ottoman Empire. On June 10, 
1878, in Prizren, the Albanians founded the League of Prizren whose aim was to 
fight for Albanian autonomy and to unite all four vilayets into one, creating the 
idea of the so-called “Greater Albania.” The history of this conflict continues 

during the Balkan Wars, when the Albanian territory and one of the key strategic 
points, the port city of Durrës, was almost completely captured by the Serbs in a 

coalition with their Balkan neighbors, mostly Christian. After the end of the 
Balkan Wars, Kosovo was annexed to the Kingdom of Serbia. 

After receiving autonomy in 1968 within SFR Yugoslavia, the first signs of 
forming Kosovo as a republic emerged during the student protests in 1981, when 
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students demanded full equality with other republics in Yugoslavia. However, the 
protests were suppressed. After the breakup of the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia in 1991, Kosovo was part of the Socialist Republic of Yugoslavia 
which constituted Serbia and Montenegro, along with the province of Vojvodina. 
The struggle for full independence of Kosovo begins in 1994 with the formation of 
the Albanian paramilitary organization, Kosovo Liberation Army, which began 
fighting with the Yugoslav People’s Army in the so-called Kosovo War. After the 
NATO bombing of Kosovo, Kosovo and Metohija fell under the authority of the 
United Nations in 1999 which lasted until 2006, when the negotiations on the 
status of Kosovo under the leadership of international mediator Martti Ahtisaari 
started. Negotiations between Kosovar and Serbian authorities were unsuccessful. 
On February 17, 2008, the Assembly of Kosovo unanimously declared Kosovo’s 

independence. From that point on, Kosovo has been recognized by more than 100 
member states of the UN. Despite the proclamation of independence, the dispute 
over Kosovo’s status between the Serbian and Kosovar authorities continues 

through the mediation of the European Union. Within these negotiations, Kosovo 
President Hashim Thaçi revived the idea of exchanging territories between the two 
countries. 

2. HISTORICAL EXAMPLES OF EXCHANGING TERRITORIES 
/POPULATION 

The issue of land exchange between Kosovo and Serbia is a fact that has 
already been encountered when the history between states is examined. 
Throughout history, states have applied to exchange border, territory or population 
changes for many reasons. In this regard, the Alaska's sale to the US by Russia, the 
changes of borders between in India-Bangladesh and Belgium- Netherlands, the 
population exchange between Greece and Turkey can be listed as examples in 
recent history. In this context, in this section, the examples that mentioned above 
related with exchange of territory or population and its consequences will be 
examined.  

In this respect, the fact that Russia sells Alaska to the US can be accepted 
as historically the first example of land change. Alaska was discovered by Bering 
in 17th century with the support of Russian czar. After the discovery Russian 
started to migrate to the region and contacted the native Indians called Eskimo 
have gradually increased their dominance in the region. Japan also organized 
expeditions to Alaska, but the Russians had settled well in Alaska due to the 
intense population migration and the profitable fur trade they had discovered. In 
1867, Alaska had been a colony of the Russian Empire but on 30 March 1867, by 
Treaty of Cession, the Emperor of Russia conveyed to the United States all the 
vast Russian holdings in America which today constitute the state of Alaska for 
$7,200,000 total price. Alaska was the first time in the world to buy land with 
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money. There were many reasons that explain the Russian sold Alaska but the 
main reason was security concerns. Because of Crimean war Russia had to focus 
the Ottoman Empire distances to were great to Alaska and control was difficult. 
On the other hand, during the Crimean War, though no fighting had taken place in 
the Russian-American colony, attacks had been made against Russian posts on the 
Siberian shore by Britain. As a result, Russia feared that Britain might soon go to 
war with her again and, in that event, seek to extend British rule over all the 
Russian lands in North America. After USA bought Alaska, by the discovery of 
major gold resources led to the settlement of a large number of Americans to 
region in the 1880s and 1890s. Also, in 1968, the North Pole was further 
developed by the presence of oil and natural gas deposits in the coastal plain. 
(Rasche, 1967) (Vinkovetsky, 2006). Buying Alaska, which has been criticized at 
the beginning, has turned into a profitable trade after the revelation of the region's 
underground riches. 

The India-Bangladesh border dispute exemplifies an issue that has been 
resolved at the end of the bloody processes. The history of the border dispute 
between India and Bangladesh dates back to 1713. Pre-independence, India 
consisted of small princely states that were individually taking care of violations 
on their respective borders till the British established the ‘buffer system’. After the 
withdrawal of the British from the region, the situation has become so complicated 
that an Indian must cross the border of Bangladesh in order to make the shortest 
possible route to another Indian region. After independence, India, like any other 
country, has also signed peace and friendship treaties or boundary agreements with 
Bhutan (1949), Nepal (1950), Myanmar (1967), and Bangladesh (1974, protocol 
2011 and ratification 2015). However even independence gained in 1947 from 
England did not eliminate the conflict between India and Bangladesh. A land 
clearing agreement was reached between the two countries in 1974. The 
Agreement would have to be ratified by both countries' parliament in order to take 
effect. Bangladesh's parliament approved it in 1974. The agreement was voted and 
accepted in May 2015 in the Indian Parliament after 40 years. Thus, the border 
dispute between Bangladesh and India with a history of 300 years has been solved. 
ID cards were distributed to thousands of people who were considered stateless for 
decades. As part of the implementation of the Land Boundary Agreement in 1974 
and its 2011 Protocol, it was decided that India gave away to Bangladesh 110 of 
the 111 enclaves and received 51 enclaves. According to agreement, population 
who live in that region will be free to choose which country they want to stay and 
will be able to continue living in the area where they are located or to settle in 
another region along the border of 4 thousand kilometers. In addition, by the 
agreement it was allowed that more than 50,000 people living in the region to 
acquire basic citizenship rights, such as education and health care, which they had 
been deprived of since 1947 (Bhardwaj, 2015) (Bhattacharya, 2017). 
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The Netherlands-Belgium exchange of border case was passed from 
different process. Throughout history, the struggle to take over the lands was a 
scene of bloody wars, but the Netherlands and Belgium agreed without any 
problems in the clearing of the land and the redefinition of borders. After Belgium 
gained independence from the Netherlands in 1830, the border was drawn along 
the Meuse. But in 1961, the river was straightened to make navigation easier, 
placing parts of each country’s territory on the other side of the river. The border 

issue began in 2013 with the discovery of a headless body in the territory of 
Belgium, but not accessible from Belgium. While the Belgian authorities had to go 
through the boat to reach the body, the Dutch authorities had no authority to 
investigate the situation. With the current border, the only way to reach land 
without crossing into another country is by boat. So, government officials decided 
the land swap that should have been done a long time ago. Belgium is about to get 
smaller and the Netherlands bigger after the countries agreed to a swap of land. 
Each will cede small, uninhabited parcels of land to reflect a change in course of 
what is known in French as the river Meuse, and in Dutch as the Maas. But the 
exchange is not equal: Belgium will give two peninsulas of 16 hectares (40 acres) 
to the Netherlands and receive one of three hectares in return. The reason for the 
change comes down to humans straightening the river (Stone, 2018).  

Another important example is from Turkey-Greece but not about 
exchanging territory, about exchanging the population which was thought as other 
alternative for Kosovo and Serbia. The idea of Greek expansionism is based on the 
idea to establish a state extended to the Western Anatolia region and the desired 
demographic structure called Megali-Idea. For this purpose, Greece also wanted an 
control the Aegean region of the Ottoman Empire after WWI with the support of 
Allied powers. On May 15, 1919, the Greeks brought troops to Izmir. After the 
Greeks were in İzmir, a Turkish War of Independence had started in Anatolia. The 

success of the Turkish War of Independence and the massive Greek migration of 
Greece as a result of the war led Greece to change its views on population 
exchange. Lausanne Peace Treaty was signed between Turkey the state of the 
Allies on 24th July 1924 and many unsolved problems was solved with Lausanne 
Peace Treaty. One of the political text was "Convention Concerning the Exchange 
of Greek and Turkish people and the Protocol". The intense migration has made 
Greece a difficult economic and social situation. In this environment, Greece, 
Turkey did not want to accept the recommendations proposed by the compulsory 
exchange (Bozdağlıoğlu, 2014) (Aktar, 2003) (Emgilli, 2017).  

Exchange of population was started just after the signing the agreement and 
during the exchange of population process with this contract, approximately 
350,000 Muslim Turks and 200,000 Christian Greeks had to leave their place of 
residence. However, it was not an easy process and for many years created 
problems for both countries. In addition, the "etabli" and the Patriarchate problem 
that emerged during the exchange are also mentioned. The exchange of Turkish-
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Greek population is an important historical event for both countries to create a 
“nation-state". Also, for the first time in history with the exchange of Turkish-
Greek populations, the two states have subjected some of their people to displace 
minorities in order to resolve their minority problems. By this way for the first 
time in history, forced migration was justified by International Law. But on the 
other hand, Turkish-Greek population exchange both lead to a traumatic radically 
changing of the lives of immigrants, and also the migration of millions of people's 
created social, political and economic losses for both countries. The Turkish-Greek 
exchange made it an example that other states would implement by making forced 
migration as a legally legitimate policy instrument. From this point of view, 
population exchanges between Poland and the Soviet Union in 1944 and 
Czechoslovakia and Hungary in 1946 took the Turkish-Greek exchange of 
population as an example (Bozdağlıoğlu, 2014) (Aktar, 2003).  

As it is seen in the examples above, territory/population changes may occur 
between states for many other reasons, apart from the borders replaced by wars 
throughout history. Sometimes the changes in territory/population occurred due to 
the security preferences of the states and sometimes it is from some obligations but 
it is the fact that the process is not always as easy as planned on paper. 
Furthermore, it is not a very accurate approach to say that such territory/ 
population exchange activities only affect the states covered by it. As can be seen 
in the examples, it should always be taken into consideration that sometimes this 
kind of exchanging territory/population could affect other states that have similar 
problems, could change the future of other states, endanger their safety or life of 
populations. 

3. FOR CONCLUSION: DIFFICULTIES OF EXCHANGING 
TERRITORY IN THE BALKANS 

10 years ago, Kosovo declared independence from Serbia. Albanians who 
make up the majority of the population celebrated this decision at the expense of 
Serbs who are minority in Kosovo and who live in enclaves. For them this decision 
is not acceptable. Authorities in Serbia do not recognize the decision of the 
Assembly of Kosovo for declaring independence. They still regard Kosovo as their 
southern province, while Kosovo Serbs still feel that they are citizens of Serbia. 
This situation is typical of the whole Balkan Peninsula, where the borders are still 
permeable and unresolved. Serbs are a minority in Kosovo, but they are also 
settled in the territory of Montenegro, Macedonia, and Bosnia and Herzegovina, 
where they also have their own republic (Republika Srpska). The Albanian 
population is the majority in Kosovo but is also settled in Montenegro (Skadar 
region), Serbia (Preševo Valley), Greece (Chameria and the Ioannina region), and 
Macedonia (Northwest Macedonia), where they constitute a minority. There is a 
Macedonian minority in Western Bulgaria, Northern Greece, and Eastern Albania 
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in the cities of Pustec and Pogradec. The situation with Bosnia and Herzegovina is 
also complex.  

As part of the former Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina declared 
independence in 1992, a period after which civil war erupted as a result of strained 
interethnic relations. By signing the Dayton Peace Agreement in 1995, Bosnia and 
Herzegovina were divided into two federal entities: the Federation of Bosnia and 
Herzegovina (with a predominantly Bosniak-Croat population) and Republika 
Srpska (with a predominantly Serbian population). The two autonomous entities 
divide the territory of Bosnia and Herzegovina equally. They have their own 
government, flag and coat of arms, president, parliament, police, and political 
system. The police are under the supervision of the Federal Ministry of Interior. 
The two federal entities unite in the city of Brčko, which is located in the 
northeastern part of Bosnia and Herzegovina. At the same time, this city is the seat 
of the Brčko District which is a self-governing unit under the auspices of Bosnia 
and Herzegovina and is part of both federal entities. Furthermore, the Federation 
of Bosnia and Herzegovina is divided into cantons, while Republika Srpska into 
municipalities. All three ethnic groups (Bosniaks, Serbs, and Croats) are 
constitutional nations. According to the latest census data, 50.11% of the 
population are Bosniaks, 30.78% are Serbs, and 15.43% are Croatians. When it 
comes to religion, 50.7% are Muslims, 30.7% are Orthodox, and 15.2% are Roman 
Catholics. 

On 25.09.2016, despite the ruling of the Constitutional Court of Bosnia and 
Herzegovina, 99.8% of the citizens of Republika Srpska voted in favour of 
keeping the date of their national holiday the “Day of Republika Srpska” on 

January 9. The referendum was intended to answer the question whether the 
citizens of Republika Srpska will celebrate January 9,the day when in 1992 
Bosnian Serbs declared independence from Bosnia, as their national holiday. On 
the other hand, the Croatian minority in Bosnia and Herzegovina demanded 
increased autonomy, which can be an initial phase towards full autonomy and 
unification with their motherland, i.e. Croatia. 

There is a similar situation in Macedonia. According to the last census of 
2002, the dominant population is Macedonian with 1,297,981 inhabitants. The 
largest minority population is Albanian with 509,083 inhabitants, followed by 
Turks with 77,959 inhabitants, Roma with 53,879 inhabitants, Serbs with 35,939 
inhabitants, and other ethnicities. The military conflict between the Army of the 
Republic of Macedonia and the paramilitary formation Albanian National Army 
ended with the signing of the Ohrid Framework Agreement, which regulated the 
rights of the minorities in Macedonia. Of course, Albanians had the greatest 
benefit as the largest minority population. In 2004, the first attempt was made for 
ethnic division of the territories inhabited by Macedonian and Albanian 
population. The Law on Territorial Organization of the Local Self-Government in 
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the Republic of Macedonia (Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 
55/04) caused a large number of controversies and divisions in the Macedonian 
public, mainly due to the ethno-demographic implications of the new territorial 
organization. A large part of the Macedonians, and a smaller part of the Albanian 
population, considered that the new territorial organization disrupted the ethnic 
balance in the Republic of Macedonia. In practice, municipalities with a minority 
Albanian population were joined with municipalities in which also lives an 
Albanian population in order to increase the percentage of Albanians above 23% 
so they could enjoy all rights, including bilingualism in those territories. 13 years 
later, the three major parties from the Albanian bloc in Macedonia (the Democratic 
Union for Integration, BESA, and the Alliance for Albanians) under the auspices 
of the Albanian President Edi Rama, signed in Tirana the so-called Tirana 
Platform. Essentially, the Albanian President directly influenced the creation of 
future policies of Macedonian authorities regarding the Albanians living in the 
territory of Macedonia. Despite the disagreement of the Macedonian President 
Gjorge Ivanov, however, the Macedonian government led by the political parties 
of the Social Democratic Union (from the Macedonian bloc) and the Democratic 
Union for Integration started to fulfill the obligations of the so-called Tirana 
Platform. One and a half years since its signing the situation is as follows: 

The declaration demands What is accomplished? 

Veto by the 
President of the 

Republic of 
Macedonia 

Full language equality and use of 
Albanian language at all levels of 

government 

The Law on the Use of Languages was 
passed on January 11 

The president 
exercised a pocket 

veto 
Debate on the flag, national anthem, 

and coat of arms in order to reflect the 
multiethnicity 

  

Advancing the status of Albanians in 
Macedonia to a constitutive nation 

  

Constitutional amendments (Official 
languages to be Macedonian and 

Albanian) 

The Law on the Use of Languages was 
passed on January 11 

The president 
exercised a pocket 

veto 
Inclusion of Albanians in a working 
group for direct negotiations with 

Greece 
  

Adoption of a Resolution condemning 
Albanian genocide in the period 1912-

1956 

BujarOsmani, Deputy Prime Minister, is 
included in the working group 

 

Good neighbor relations, 
collaboration with Kosovo and 
Albania on integrated border 

management 

Signing a Cooperation Agreement with 
Bulgaria, holding joint government 

meetings with Kosovo, Albania, and 
Serbia. Announcement for opening a 
new border crossing between Kosovo 

and Macedonia 
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The chess pieces on the Balkan chessboard appear to be set up for big 
movements and changes. 

It is a fact that in the last decade the United States has reduced its presence 
in the Balkans. The European Union took over its role and assumed responsibility 
for the post-Yugoslav region. The heavy military power of the United States was 
replaced by soft power that has turned out to be powerless in solving the 
challenges of multiethnicity. Minorities in the Balkans are focused and give 
priority to territory and security as opposed to political and economic reforms. 
That is the fallacy that the EU faced. It is a fact that Bosnia and Herzegovina, 
Kosovo, and Macedonia are mired in political dysfunction, economic stagnation, 
and institutional corruption. The situation is no better in neighboring Serbia, 
Albania, and Croatia as well. It is additionally complicated by the penetration of 
Russian influence, encouraging minorities to separatism and to withdraw from the 
Euro-Atlantic integration processes. 

This turn of events implies two possible scenarios for lasting peace in the 
Balkan Peninsula. According to the first, increased engagement of the EU and 
immediately starting the enlargement process for Albania, Macedonia, Serbia, 
Montenegro, and Bosnia and Herzegovina. In that way, the concept of 
multiethnicity propagated by the West will be preserved. According to the second 
scenario, a radical approach is needed which should seek lasting peace by solving 
the basic source of instability in the Balkans: the incompatibility of the political 
and national borders. This two-decade Western experiment on multiethnicity 
should be replaced. If the West seeks to maintain a peaceful and stable Balkans, 
then this is the moment to put pragmatism before idealism. In such a situation, 
nations whose population can satisfy their most basic political interests will be 
constituted. Timothy Less, a former head of the British Embassy Office in Banja 
Luka, Bosnia and Herzegovina, then in the Department of EU Institutions and as 
the political secretary of the British Embassy in Skopje, agrees on this scenario. In 
his column “Dysfunction of the Balkans,” he openly advocates the redrawing of 

borders of the entire Balkan Peninsula. Such a process would take place in three 
phases: First, the West should support the internal fragmentation of the multiethnic 
states according to the demands of the minorities. This includes accepting the 
demands of Albanians for the federalization of Macedonia and of Croatians as the 
third separate entity in Bosnia and Herzegovina. In the medium term, the West 
should allow for the formation of close political and economic ties between small 
territories and larger neighbors (mother countries), which would include the 
possibility for dual citizenship and the establishment of joint institutions until they 
formally join as part of their permanent state. In the third phase, the smaller 
territories should be liberated from their permanent states and united with the 
mother country, perhaps initially as autonomous regions, and later fully integrated. 
Thus, the Croatian entity that would receive autonomy in Bosnia and Herzegovina 
would merge with the mother country Croatia, and Republika Srpska and the north 
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of Kosovo with Serbia. The Preševo Valley, along with Medveđa and Bujanovac, 

would merge with Kosovo which would merge with Albania as well as the 
municipalities in western Macedonia where the dominant population is Albanian. 
In the meantime, Montenegro may lose its small Albanian enclaves and given the 
fact that there is a large number of Serbs living on their territory, it may remain 
independent or become part of Serbia. The situation in Macedonia will be 
interesting. If the country accepts the name North Macedonia (as part of the region 
Macedonia that has a largest territory in Greece) as well as the dual citizenship of 
almost 300,000 Macedonians with Bulgarian passports, in such a circumstance the 
country can be divided between Bulgaria and Greece. 

In this newly created situation, the biggest loser will be the Republic of 
Macedonia which can be erased from the world map if the above predictions come 
true. The fact is that some of the activities are already happening in all countries, 
and the responsibility falls on the European Union’s shoulders to take decisive 

steps to integrate this region in the Union and put it under its control. 
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FROM TRADITIONAL TO NEW INSTRUMENTS: THE ROLE OF 
PUBLIC DIPLOMACY IN CONFLICT PREVENTION 

Res. Assist. Dr. Cansu GÜLEÇ600 

ABSTRACT 

As the world of the 21st century requires states to deal with more issues 
with more actors in a more complex atmosphere, diplomacy has become much 
more multi-faceted. In today’s global environment, many people in the world have 
easy and instant access to all kinds of information, and many of them have the 
ability to influence their governments’ positions. In such environment, states need 
to undertake a wider set of issues like presenting abroad a state’s national image 
and brand, as well as to put more emphasis on issues such as trade, finance, 
migration, human rights, and environmental concerns. Such openness and multi-
level cooperation also necessitates the pursuit of more collaborative diplomatic 
relations with various types of actors. As a result, diplomacy cannot be considered 
only in terms of relations regarding central governments or foreign ministries. The 
diplomatic world involves more actors, which include regional and international 
organizations, multinational corporations, local and city government, advocacy 
networks, and influential individuals.  

There has been an increase in the number and activity of global actors who 
are not states; the information revolution has changed the playing field as well as 
information gathering is concerned; and diplomacy now involves many more 
participants who are experts in matters other than diplomacy, and hold their 
positions outside foreign ministries. Public diplomacy is about building 
relationships that comprises understanding the needs of other countries, cultures 
and peoples, communicating the points of view and correcting misperceptions. 
This paper highlights the role and importance of public diplomacy for conflict 
prevention in international arena. Diplomacy is always based on dialogue, usually 
between two countries, and dialogue is a crucial element of success as a mean for 
resolving conflict. Whether the conflict has a historical dimension or is the result 
of current circumstances, it is important to bring the sides together. When 
governments do not want or cannot engage in dialogue, it is important to involve 
parties from the non-government sector. Although in itself will not be the sole 
solution for peace between the countries, public diplomacy can implement 
programs to strengthen mutual trust, both within countries with a high degree of 
risk and in areas with conflict potential. Accordingly, after definition of diplomacy 
in a general framework, the evolution and role of public diplomacy mechanisms in 
conflict prevention will be elaborated in this paper. 

Keywords: Diplomacy, Public Diplomacy, Culture, Conflict, Conflict 
Resolution. 
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TIME, ALTERITY AND INTERNATIONAL RELATIONS 

Ali Fuat BİROL 

ABSTRACT:  

The effect of technological developments in our life in last few centuries is 
creating immense transformation in the way of how we perceive the world and our 
temporal existence in modern state system. Even though history is an essential 
figure for the analysis of international relations, time itself as research interest is 
neglected and the literature has been silenced about the issue of temporality from 
the beginning of theoretical basis of the discipline. On the contrary to this 
orthodox construction of the discipline, in recent years, the attention focusing on 
the reality of time and how the time plays an important role in our perception of 
international relations has become more attractive in the discipline. Some recent 
works on time and International Relations show that there is a fundamental 
relationship between time and modern subjectivity. Temporality plays a central 
role in the duality of self and other which is the central construction form in the 
modern subjectivity and our identity formation. Identities are constructed though 
self-reflective monitoring of past events and experiences in our life and in this 
construction process of identity, the alterity between self and other is basically 
temporal. In light of this relationship between time and identity formation, I will 
explore how temporality can be addressed in the literature of international relations 
and how Turkish State Identity has been altered in time by some dramatic changes 
in world politics and the realization of other in different forms with the attachment 
of the self with different experiences and historical events.  

Key Words: International Relations Theory, Post-structuralism, Turkish 
State Identity, Modernity and Subjectivity. 

ÖZET 

Son birkaç yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler, günlük hayatımızda 

dünyayı nasıl algıladığımızı ve dünya devletler sisteminde zamansal olarak 

kendimiz nasıl konumlandırdığımız hususunda önemli değişimlere yol açmıştır. 

Tarih uluslararası ilişkiler disiplini ve analizi açısıdan temel bir unsur olmasına 

rağmen, zaman kavramına bir araştırma konusu olarak uluslararası ilişkiler 

disiplini sessiz kalmış ve görmezden gelmiştir. Söz konusu ortodox uluslararası 

ilişkiler teorilerine karşıt olarak, son yıllarda zaman kavramının doğasına ve 

zamanın uluslararası ilişkileri anlama biçimlerine etkisi üzerine artan çalışmalar 

görülmektedir. Son dönemdeki uluslararası ilişkiler ve zaman arasındaki ilişkiyi 

inceleyen söz konusu çalışmalar, uluslararası ilişkiler ile öznellik arasında sıkı bir 

ilişkinin olduğunu göstermektedir. Zamansalllık, özne ve diğeri arasında oluşan 
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ikililik temelinde şekillenen kimlik oluşumlarında ve modern öznellik şekillerinde 

temel bir rol oynamaktadır. Kimlikler, öznenin kendi kimliğini kurma sürecinde 

yaşamındaki geçmiş olayların ve deneyimlerin bu sürece yansıtması şeklinde 

gelişir ve kendini kurma sürecinin temelinde yer alan özne ile diğeri arasındaki 

farklılık en temel anlamda bir zaman içerir. Zamansallık ve kimlik oluşumları 

arasındaki bu ilişki ışığında, bu çalışmada zaman kavramının uluslararsı ilişkiler 

teorisinde nasıl ele alınabileceğini ve Türk devlet kimliğinin, dünya politikasında 

ortaya çıkan bazı önemli değişikliklerden etkilenerek farklı tarihsel deneyimler ve 

olayları kendi kimliğini ve diğerini kavrama şekillerinin nasıl değiştiğini 

inceleyeceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler teorisi, Post-yapısalcılık, Türk 

Devlet Kimliği, Modernite ve Öznellik. 

INTRODUCTION 

90’s early post -structuralist critiques reveal the central mentality of the 
discipline as a perception which sees the reality of international relations through 
the lens of the dialectic between territorial inside which is limited by the 
hierarchical and central authority and the anarchic outside excluded as a place of 
threat. However, some current events -terrorist attacks, civil wars, and global 
environmental issues- challenge this dominant mentality by their nature that gives 
rise to the anxiety of new forms of threats other than those that come from outside 
the borderline. After Cold War’s logic of stable and determined lines between two 
camps was altered and the perception of world divided into two ideological parts 
was ended, this dialectic has been blurred in terms of the dislocation of threat from 
the outside to inside borders of the state because of the issue rising in terms of the 
identity which comes the surface where the ideologies left. In this sense, the lines 
between these two camps are not only helpful to analyze the international relations 
in fixed terms but also give central elements to the identity processes of the states 
and the individuals. While this change in world politics dislodges state based 
inside/outside dialectics of international relations, it leads us to consider new 
discourses of "outside" that thereby construct new secure "insides”, especially the 
new borders and the sensual distributions of state identities.  

Before discussing these new secure insides and borders, it is better to point 
the fundamental relationship between the perception of threat and the construction 
of the state identity which operates as distinguishing fixed inside from the outside. 
Most importantly, this differentiation in the process of identification is not a fixed 
moment of bifurcation excluded from the effect of temporality but a becoming as 
coming to the presence through the temporal alteration in where inside ends and 
outside starts. In this sense, the state identity is not fixed into a form of dialectic. 
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On the contrary, state identity is changed in time and this change can be found in 
the change of a discourse where the identity is constructed.  

The realist security understanding largely silenced about this perception of 
the relations between the security and state identity. In their classical 
understanding, the meaning of security can only be related to militarized power 
which provide secure situation for the state against external dangers. In this 
definition, the security can only be achieved by increasing military capabilities. 
The one of first critiques against this classical realist security understanding was 
based on its one-dimensional -military based- explanations of state security. Neo-
liberal critiques have broadened the traditional realist military based security 
understanding by including economic dimension as a factor that influences the 
state of being secure while the state is still key actor to pursue the secure situation 
for itself in the theory. In other words, neoliberal literature takes the lead to 
understand state power not only the terms of the military but also the elements of 
the economy and interdependence. However, the security as an ontological 
condition demands more than these categories and has a fundamental relation with 
the process of identification.  

In addition to this rising the variety of the definition of security, J. Ann 
Tickner in her article “Re-visioning Security” takes our attention to structural 

violence and underlines the importance of the dealing with the hierarchical 
relationship between woman and man, rich and poor to promote more secure 
society which overcomes the issues of structural and physical violence (Tickner 
1995). Tickner’s work shows us that there is a link between some identities and 

violence in terms of how the structure empowers some identities against the others. 
Therefore in order to examine this relationship, the issue of how security functions 
in the process of identification might be a departure point.   

WRİTİNG SECURİTY AND STATE IDENTİTY 

The first step to broaden our perspective of security could be to deepen our 
understanding of the relationship between the identity as a construction of a self in 
distinct lines between inside and outside and the security. David Campbell in his 
book, Writing Security, underlines this relation and poses a fundamental challenge 
to state centric security understanding in seeking to show that the state’s security 

perspective is not constructed by objective terms but subjective ones. Taking 
insurance technology as a basis of his analogy, Campbell underlines the fact of 
that "nothing is a risk itself; there is no risk in reality. But on the other hand, 
anything can be a risk; it all depends on how one analyzes the danger, consider the 
events"(Campbell 1992, 2).  In other words, danger or threat is a subjective form 
which is derived from the interpretation of risk in the category of risk. Even 
though there are real risks that threaten human life such as infectious diseases, 
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accidents, and some political violence, we do not interpret those risks as a category 
of immanent threat to our life. On the contrary, all of these risks are equally 
possible for human life. There is a prioritization which moves the risk to the 
category of danger and this is linked to self’s identification process.  

The constitution of identity is achieved through the inscription of 
boundaries that serve to demarcate an 'inside' from an 'outside', a 'self' from an 
'other', a 'domestic' from foreign"(Campbell 1992, 9). This is an identification 
process by distinguishing yourself from the other. It is also distinction which 
carries the meaning of the inside of self from the outside of other which 
correspond the anarchic nature of international relations. RBJ Walker in, 
inside/outside, emphasizes this bifurcation between self and other and how this 
bifurcation has a constitutive role for the discipline of international relations. He 
“offer a reading of modern theories of international relations as a discourse that 

systematically reifies an historically specific spatial ontology, a sharp delineation 
of here and there…” (Walker 1992, ix).This discourse functions on the spatial 

realm of the sovereign modern state with the bifurcation of inside and outside. 
This dichotomy between inside and outside is not only simple bifurcation but a 
dialectic which construct the inside space of sovereign through the anarchic 
outside of international relations. This is also a construction of the self of a 
sovereign modern state by affirming certain inside space where the sovereign can 
control in absolute terms.  

The orthodox theories of international relations is “bounded in sovereign 

space…” (Walker 1992, ix). Most importantly, this bound is linked with the 

modern understanding of autonomous subject which is distinguished from the 
object as an outside space of this subject. This Cartesian settlement is embedded to 
very center of the mentality of international relations and where (which realm) the 
international relations can be present.  

Walker states: 

“The spatial framing of the relation between an autonomous subject set 
apart from the objective world is especially crucial, for it resonates with the same 
modernist dichotomies that have been reified so smoothly within claims about 
state sovereignty and political realism” (Walker 1992, 8)    

However, most important issue in this identification process is the 
description of the other as a knowledge linked to the meaning of the self. In other 
words it is an operation of that self comes to own consciousness of who you are 
with the knowledge of the other. This is a self-consciousness of the state identity 
and the other has an important role in this consciousness. Campbell claims that the 
state requires this discourse of danger to secure its identity and legitimize own-self 
as a sovereign who claim to control this inside space. In addition, the state reveals 
itself as a subject and a central figure of this discourse. Campbell underlines the 
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fact that United States uses the discourse of Cold War to identify itself with some 
foreign policy practices by distinguishing Soviet Union as the other in this 
discourse. However, this settlement of Soviet Union is not only linked to United 
States, but is emerged as a condition for the identification process of other state. 
The fixation of Soviet Union as the other in the discourse of the Cold War has also 
aesthetical meaning and was provided to the other states as the one aesthetically 
who is not wanted to be. It was a case for Turkish Foreign Policy and after the 
dissolution of the discourse of the Cold War, Turkey has been faced new discourse 
and aesthetical regime. Before deepening our research of this aesthetical regime 
and Turkey’s choices, it is better to talk more about the relationship between 

state’s consciousness of the outside space in the sense of how it is constructed by 
the discourse which gives distributes some roles of self an others and its 
relationship with the temporality. For this purpose, Hegel’s self-consciousness 
provides us some important tools to see how the temporality functions in the 
process of consciousness.   

THE SELF-CONSCİOUSNESS OF STATE İN WORLD POLİTİCS 

AND TEMPORALİTY 

In order to deepen this bifurcation of the state identity and its relation to 
temporality, it is better to address Hegel’s self-consciousness. Hegel, in his 
Phenomenology of Spirit, begins with the question of consciousness. Especially, in 
the second part of his book, Hegel focuses on what he terms the dialectics of self-
consciousness and what the role and nature of otherness are in this process. Hegel 
writes: 

"consciousness makes a distinction, but one which at the same time is for 
consciousness not a distinction. If we give the name of Notion to the movement of 
knowing, and the name of object to knowing as a passive unity, or as the 'I', then 
we see that not only for us, but for knowing itself, the object correspond to the 
Notion. Or alternatively, if we call Notion what the object is in itself, but call the 
object what it is qua object or for an other, then it is clear that being-in-itself and 
being-for-an-other are one and the same. For the in-itself is consciousness; but 
equally it is that for which on other (the in-itself) is; and it is for consciousness that 
the in-itself of the object, and the being of the object for an other, are one and the 
same; the 'I' is the content of the connection and connecting itself. Opposed to an 
other, the 'I' is its own self, and at the same time it overarches this other which, for 
the 'I', is equally only the 'I' itself. (Hegel 1977, 104)”  

First of all, Hegel points the distinction between the category of self which 
refers the moment of I and the other self which functions as an essential for the 
process of the consciousness. This bifurcation has a temporal meaning and the 
other is a temporal moment where the self should overarch. Following the 
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distinction between self and other as temporal moments in the process of 
consciousness, Hegel defines self-consciousness as a movement which implies 
“the return from the otherness” (Hegel 1997, 105). This movement of self-
consciousness occupies some sort of temporality in the process of consciousness. 
This temporality emerges in the different moments of self as being-in-self, the 
moment of other as being-for-an-other and finally the moment of consciousness 
which is described as a movement and return from the other. In these three 
moments, the distinction between self and other first appear and later disappear. 
For Hegel, this is the nature of a difference which belongs to the meaning of self 
and produces the other a moment from the meaning of the self.  

This argument can be viewed in Hegel’s these words: 

"Consciousness, as self-consciousness, henceforth has a double object: one 
is immediate object, that of sense-certainty and perception, which however for 
self-consciousness has the character of a negative; and the second, viz. itself, 
which is the true essence and is present in the first instance only as opposed to the 
first object. In this sphere, self-consciousness exhibits itself as the movement in 
which this antithesis is removed, and the identity of itself with itself becomes 
explicit for it. (Hegel 1977, 105)" 

However, if there is a temporality in the process of self-consciousness 
which produces the otherness but it is embedded to the meaning of self, the 
question of time should be interrogated. The first question should be whether the 
time is universal constant or a flux which relies on the experiences. In similar vein, 
Nietzsche “understood time not as a Newtonian universal constant, but as an 

experience marked by flux, producing not static beings, but more life-affirming 
possibilities of becoming” (Solomon 2014, 671). He defines the world as 

becoming not being (Richardson 2006, 208).The concept of becoming has an 
important value for this process of self-consciousness and the discourse which 
gives meaning to our daily relations.  

Following Nietzsche’s concept of becoming, Ty Solomon, in his 2014 

article, explores the relationship between temporality and subjectivity and is also 
looking how this temporality can be thought in the practices of international 
relations especially in new discourse of “War on Terror”. His article illustrates 

temporal dynamic of “War on Terror” by evoking the issue of subjectivity in IR. 

First of all, his approach shows how new collective subjects are produced in “War 

on Terror” in terms of the bifurcation of good and evil (rogue) states and takes our 

attention to “how the retroactive construction of meaningful subjects was 

generated by incompleteness and lack, which in turn sparked the desire to reclaim 
a perceived-to-be-lost ‘full’ collective subject (‘us’), which was ultimately 

illusionary” (Solomon 2006, 679).  
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Parallel to Solomon’s point of the temporality, Campbell reveals the 

relationship between the temporality and state’s identification process which is 
altered in time with new definitions of threat.  

Campbell writes: 

“….all states are marked by an inherent tension between the various 

domains that need to be aligned for an 'imagined political community' to come into 
being - such as territoriality and the many axes of identity - and the demand that 
such an alignment is a response to (rather than constitutive of) a prior and stable 
identity. In other words, states are never finished as entities; the tension between 
the demands of identity and the practices that constitute it can never be fully 
resolved, because the performative nature of identity can never be fully revealed” 

(1998, 11) 

This temporality in the state identity shows that the reality which surrounds 
the identity is illusionary and strongly related to how the states perceive its outside 
space and danger.  However, even though this distribution of some collective 
subjectivities are illusionary and depends on the lack in Lacanian sense of reality, 
this distribution gives the color to the practices of contemporary foreign policies. 
As we remember from Campbell’s theory of how foreign policy practices 

construct state identity with affirming Soviet Union as the other in the discourse of 
Cold War, this new distribution is also gives the new meaning of other. Most 
importantly, this distribution is not only a case for American Foreign Policy, but 
also functions as an aesthetical regime for other states. This distribution as an 
aesthetical regime produces certain visibilities and representations which emerge 
as aesthetical forms where they are fixed in some roles for the states.  

 In Foucault's early theory of discourse, "power operates positively to 
divide us into manageable units (Mansfield 2000, 110)". The classification of 
individuals in certain "manipulable categories" is an operation to make individual 
units visible and answerable in a society. However, the subject and identities 
which are visible and answerable are not inactive or immobile in the process of 
being a subject in the discourse. On the contrary, this is a temporal rupture which 
the subject is active in social practices.  

Foucault’s definition of power challenges orthodox version of power which 

relies on the assumption of that power is all about one’s influence to other one. In 

this assumption, while one actor is holding the power other one is the one affected 
by this power. However Foucault deconstructs this particular relation between 
these two bodies in power relations and alter this perspective of power by 
attracting our attention to the point of that power functions in both bodies and 
operates like a flux within the social relations and practices.  
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Foucault writes; 

“If power were never anything but repressive, if it never did anything but to 

say no, do you really think one would be brought to obey it? What makes power 
hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it doesn't only weigh on 
us as a force that says no, but that it traverses and produces things, it induces 
pleasure, forms knowledge, produces discourse. It needs to be considered as a 
productive network which runs through the whole social body, much more than as 
a negative instance whose function is repression” (Foucault 1980, 119). 

In light of subject’s active involvement into some social practices, Judith 

Butler thinks that “subjection signifies the process of becoming subordinated by 

power as well as the process of becoming a subject"(Butler 1997, 2). Even though 
Foucault identifies ambivalence of the subjection, Butler claims that Foucault was 
not interested to the question of how the subject is formed in the ambivalence 
nature.  

According to Butler,  

"not only does the entire domain of the psyche remain largely unremarked 
in [Foucault's] theory, but power in this double valance of subordinating and 
producing remains unexplored"(Butler 1997, 2).  

To fill this gap of Foucault's subjection theory, Butler poses the double 
nature of subjection, which becoming subordinated by power and becoming the 
subject who holds power simultaneously emerges. For this reason, Butler identify 
subject as a site that contains this ambivalence and double meaning. The subject as 
a site "emerges both as the effect of a prior power and as the condition of 
possibility for a radically conditioned form of agency"(Butler 1997, 14-15).  

This is a simultaneous process that subject has been pressed, constructed 
and produced by power while the subject find power in itself. In Butler's 
conceptualization, subjection is not one-dimensional process toward the subject, 
but is a process that the subject play active role as an agent and in the same time it 
has been constructed with practices. In this sense, Butler alerts that her argument 
does not mean that "subject can be reduced to the power by which it is occasioned, 
nor does it mean that the power by which it is occasioned is reducible to the 
subject"(Butler 1997, 16).  

From this point, the subjects’ relation with power in the discourse can be 

found in the point that the some particular representations are given to the subjects 
and they are pressed and subjected to these pre-given representations. In the same 
time, these subject are practicing this representations while they are produced 
through some identification processes. Therefore, the relationship between 
representation and politics are very crucial to understand how the states are 
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affected and pressed by these aesthetic regimes such as the “Cold War” and the 

“War on Terror”.  

AESTHETİC AND INTERNATİONAL POLİTİCS  

The link between aesthetics and politics is one of the rising joint in 
contemporary literatures of political theory and international relations theory even 
though this relationship has been significant since Plato’s Republic which 
discusses the limits of certain forms representations and arts. According to the 
modern political theory, politics and aesthetics are different aspects of life, and the 
relationship between them has been considered in minimal sense. Even though, 
mainstream theories of international relations share this modern assumption, there 
is a rising attention to this link, and growing discussion on whether aesthetical 
analysis of international relations provides broader ground to see how international 
relations has been represented by the literature. Most importantly, how certain 
representations influence our perceptions of current dynamics of international 
relations.  

 Roland Bleiker in his 2001 article stresses on such rising attention in 
international political theory by describing it as an “aesthetical turn” in the 

literature. As Bleiker draws, there is strong correspondence between critiques of 
post-structural approaches in the literature and the recognition of aesthetical 
aspects of politics, especially in terms of the modern construction of aesthetical 
representation of politics. In other words, post-structuralism in the literature shows 
us the fundamental relationship between international politics and aesthetic. For 
this argument, such relationship can be found in how mainstream literature draws 
the international relations in mimetic forms of representation. From this point, 
Bleiker argues that “most IR scholars has, undoubtedly, been conducted in the 

former, mimetic mode of representation” (Bleiker 2001, 511). The mimetic mode 

of representation of those approaches depends on “perfect resemblance between 

signifier and signified” (Bleiker 2001, 512). However, for Bleiker, aesthetic 

approaches “embark on direct political encounter, for they engage the gap that 

inevitably opens up between a form of representation and the object it seeks to 
represent” (Bleiker 2001, 512). The distinction between mimetic mode of 
representation in mainstream literature and the poststructuralist critiques of those 
theories that lead us aesthetical awareness in international political theory has 
grounded on how they approach the existential relation between the object that is 
represented and its representation differently. Putting differently, in general sense, 
IR literature presupposes the resemblance between the object which is represented 
and the representation while post-structuralist critiques reveal unclosed distance 
between the object and its representation.  
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Aesthetic turn in international political theory allows us to see how 
international relations as a concept exposes itself with some images and signs 
through the literature. On the other hand, “aesthetic is an important addition to our 

interpretive repertoire”, and broadens how the international can be represented or 

defined by other signs and images (Bleiker 2001, 519). This is an enlargement of 
what international relations can mean, but it still supposes a kind of representation 
of international which can get rid of mimetic analysis of what we call 
international. In other words, even though the aesthetic representation of 
international relations provides broader ground to answer how international 
relations can represent itself, it still assumes the presence of international relations 
which can represent itself as being “present”. The presence of international is not 

object of any questioning by both two representations of international relations. 
Form this point, the discussion between these two approaches depends on whether 
there is any truth or value behind the presence of international relations. While 
mainstream theories see a truth (can be limited to context or epoch) or value in 
mimetic representation of international relations, aesthetic critique of post-
structuralism reveals a suspicious attitude to such truth and value. Therefore, this 
post-structuralist critique of such mimetic representation of international relations 
only relies on the critique on mimetic modes of representation but not the 
ontological status of such presence of international relations in terms of natural 
correspondence between representation and presence.  

After revealing the fundamental relationship between the epoch of 
representation and “the West”, Jean Luc Nancy takes our attention to 

representation’s relationship with being-in-itself through determining its own 
limits (Nancy 1993). For Nancy, “representation is what determines itself by its 

own limit” (Nancy 1993, 1). The representation “is the delimitation for a subject, 

and by the subject, of what ‘in itself’ would be neither represented nor 

representable” (Nancy 1993, 1). This delimitation is simply a distinguishing the 

inside which has an “ipseity” (selfhood) from the outside which is different from 
such “ipseity”. However, the limits of such separation between inside and outside 

is not clear, and there is a fundamental gap in the relations of inside and outside in 
terms of the possibilities of closure and disclosure of such “ipseity” in the 

representation as being “presence”. For Nancy representation in The Western 

meaning has a sense that works as a closure of the “ipseity” of represented. It is a 

closure of the inside by limiting itself as being-in-itself (being inside). As we see 
in Hegel’s self-consciousness, it is a temporal closure which functions as a certain 
way of visibility. In other words, this consciousness functions as a closure that 
limits your identity in certain forms.  

Davide Panagia stresses this fundamental relationship between politics and 
aesthetics by stating that “our understandings of political life are informed by our 

aesthetic sensibilities” (Panagia 2006, 2). This joint between politics and aesthetic 

in terms of sensibility can be found in detail with what Ranciere call “the 
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distribution of sensible”. Ranciere defines “the distribution of the sensible” as a 

“system of self-evident facts of sense perception that simultaneously discloses the 
existence of something in common and delimitations that define the respective 
parts and positions within it” (Ranciere 2004, 12).  

This visibility is an illusionary in Nancy’s terms. In other words, this 

visibility is a closure which produces certain perceptions which link the one 
represented with a particular representation in mimetic sense. However, even 
though this mimetic representation is illusionary and impossible to perceive things 
in certain representation, the current aesthetic regime turns this illusion to the 
reality for those individuals who are dwelling in this discourse. 

CONCLUSİON 

This mimetic representation as producing link between state identity and 
their representations in certain aesthetic regimes has an important results for the 
issue of how international relations as a system represent and is represented. 
Therefore, these aesthetic regimes should be examined in World Politics and 
discussed how they are affective in certain representations of states as we 
witnessed in the discourse of Cold War and probably we are going to witness 
again in the current discourse which distribute certain roles and representations for 
the states in the discourse of “War on terror” which becomes a new aesthetic 

regime. As Solomon shows, this discourse of “War on terror” produces a new 

subjects generated by the lack. However, this lack is filled with some new 
representation which are constructed by aesthetic and rhetoric. The sites, locations, 
and bodies are again represented by a central discourse and how the states should 
sense about themselves and others are distributed.  

In this new distribution, states are pushed in different representations, sides, 
spaces, positions of self and other. This aesthetical distribution provides a new 
discourse which changes identification process of state from the Cold War 
aesthetic settlements to new fixed representations and visibilities. This formation is 
not going to just function as a restraint but also a performative alternative that 
states find their consciousness and identity which is going to give them the 
meaning of who they are in the system of international relations. This brings to 
Turkey some restraints and limits which push Turkey in certain representation and 
particular foreign policy alternatives. However, while new international relations 
regime forced to the states restrains the states, but it also give Turkey alternative 
spaces that can be occupied by Turkey. For this purpose, first of all, we need to 
take our attention of how the temporality is affective in state’s identity formation 

and state’s identity and consciousness can alter in time  and talk more about how 
Turkey can escape this rhetorical and discursive settlements by addressing its 
unique characteristic which comes from history.  
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CEASEFIRES IN UKRAINE AND CHECHNYA 

Dr. Aslıhan ANLAR601 

ABSTRACT 

A ceasefire is the first step towards and a necessary condition before 
signing a permanent peace agreement. While a ceasefire is vital, the signatory 
parties, under certain conditions, may face violations of the ceasefire and then 
totally abandon the peace process and violence may resume. There are lots of 
conflicts which may end after the second ceasefire processes without a peace 
agreement. In contrast, some others may result in a permanent peace agreement or 
an open victory of one belligerent party. This study focuses on two specific 
conflicts, taking place in the post-Soviet geography: Ukraine and Chechnya. Both 
conflicts were civil wars and had two stages: one of them ended with a second 
ceasefire and the other is ended with the Russian Federation victory. Condition 
that led parties to these results and specifically text of the ceasefires: Hasavyurt 
Agreement, I. Minsk and II. Minsk agreements are reviewed to find out their effect 
on these results. While doing this, Virginia Page Fortna’s book on the duration of 

peace is consulted. In her book Peace Time Ceasefire Agreements and Durability 
of Peace, she dealt with the question of “what determines whether peace lasts or 

war resumes. She looks at all ceasefire agreements which were signed during the 
period from 1948 to 1994 among states, mostly during the Cold War (only three 
years in the post-Cold War). She defines situational factors and measures that 
should take place in ceasefires. While checking these factors and measures; 
whether or not any additional factors exist is to be looked into. By this way, 
differences between inter and intra-state war/peace processes and transformation 
that took place after the Cold War (regarding peace processes) are to be presented. 

Keywords: Ceasefires, Peace Agreements, War, Chechnya, Ukraine. 
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IRAK’TA GÜVENLİK YAPISININ YENİDEN İNŞASI:  
RİSKLER VE FIRSATLAR 

Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ519 

ÖZET 

2003 yılının Mart ayında gerçekleştirilen işgal ve Saddam rejiminin 

devrilmesinin ardından Irak’ta Saddam dönemi siyasal ve askeri kurumların 

tamamı lağvedilmiş ve yeni bir yapı kurulmaya çalışılmıştır. Amerikan 

patronajında gerçekleştirilen bu yeniden inşa sürecinde güvenlik sektörünün 

şekillenmesine özel bir önem verilmiş ancak yaşanan gelişmeler, Irak’taki güvenlik 

yapısının gelişiminde çok da başarı sağlanamadığını göstermiştir. Bu çalışma 

Irak’taki güvenlik yapısının yeniden inşasına odaklanarak, bu süreçte karşı karşıya 

kalınan/kalınacak olan risk ve fırsatları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 

Saddam dönemi güvenlik sektörünün ortaya konmasının ardından Irak’taki 

güvenlik sektörünün teorik ve pratik açıdan yeniden yapılandırılması üç ana 

dönemde ele alınmaktadır. İlk olarak Irak güvenlik yapısının büyük ölçüde ABD 

öncülüğünde geliştirildiği 2003-2010 dönemi kendi içinde biri aktif Sünni direniş 

diğeri genel asayişin sağlanması olmak üzere iki farklı kriter üzerinden 

irdelenecektir. Ardından büyük ölçüde Maliki’nin kontrolünde gelişen ve ABD’nin 

muharip güçlerini çektiği; fakat Irak’ta güvenlik alanında ciddi handikapların 

bulunduğu ve nihayetinde DAEŞ’in Musul’u ve diğer Irak topraklarını işgal 

etmesiyle sorunların iyice gün yüzüne çıktığı 2010-2014 dönemi analiz edilecektir. 

Sonrasında ise DAEŞ’le mücadelede yaşanan gelişmeler ekseninde, Haşdi Şaabi 

gibi bir milis yapısının ortaya çıktığı ve sonrasında Irak güvenlik yapısına 

eklemlendiği 2014-2018 dönemi ele alınacaktır. Çalışma, Irak’ta güvenlik 

yapılanmasının yeniden inşasında ele alınan her bir dönemin kendi içinde bazı 

tecrübeler içerdiğini iddia etmektedir. Risk ve fırsatlar şeklinde ortaya konacak 
olan bu tecrübelerden gerekli sonuçların çıkarılması halinde, Irak’taki güvenlik 

yapısının gelecekte karşı karşıya kalacağı risklerin büyük ölçüde 

dengelenebileceğini öne sürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Irak’ta Güvenlik, Silahlanma, DAEŞ, Irak Ordusu, 

Haşdi Şaabi. 
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TEK TARAFLI AYRILMA OLGUSU VE KARŞI YAPTIRIMLAR 

ÇERÇEVESİNDE KUZEY IRAK VE KATALONYA’DAKİ 

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMLARI 

Prof. Dr. Fatma TAŞDEMİR 
Arş. Gör., Adem ÖZER 

ÖZET 

1990’larda Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana yaşanan küreselleşme 

süreciyle birlikte uluslararası toplum bir yandan bütünleşirken öte yandan 

parçalanarak ufalanmaktadır. Bu karmaşık süreçte uluslararası hukuk sisteminin 

merkezinde yer alan egemenlik ve ülkesel bütünlük ilkeleri hızla aşınmaktadır. Bu 

aşınmada 21. yüzyılda sembol kavram haline gelen halklara tanınan self-
determinasyon hakkı ve bunun en radikal uygulama şekli olan tek taraflı ayrılma 

olgusu önemli rol oynamaktadır. Post-kolonyal dönemde sömürgecilik çerçevesi 

dışında başarılı ve başarısız tek yanlı ayrılma vakaları Kuzey Irak ve Katalonya ’da 

olduğu gibi hızla artmaktadır. Ne var ki tüm bu ayrılma vakaları ve ayrılıkçı 

talepler hukuksal bir boşluk içinde cereyan etmektedir. Kuzey Irak’ta yaşayan 

Kürtlerin bağımsızlık iddiaları aslında yeni bir olgu değildir. Irak Kürdistan 

Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani’nin ifadesi ile bu yüzyıllık bir 

hayaldir. Bu hayalin gerçekleştirilmesinde 2005 tarihli Irak Anayasası’nda Kürtlere 

tanınan geniş özerklik ilk adımı teşkil etmiştir. İkinci büyük adımsa 25 Eylül 

2017’deki tek taraflı bağımsızlık referandumudur. Üçüncü ve son adım ise Kuzey 

Irak Parlamentosu’nun bir bağımsızlık bildirgesi yayınlayarak devlet ilan etmesi ve 

uluslararası toplum tarafından “yaygın” tanınma elde etmesi olacaktır. Benzer 

şekilde Katalanların da İspanya’dan ayrılma girişimleri de yeni bir fenomen 

değildir. 2006 tarihinde “ulus” olarak nitelendirilmiş olan Katalanlar 2009-2014 
arasında ayrılma yönünde bağlayıcı olmayan çok sayıda referandum 

gerçekleştirmiştir. 25 Eylül ve 1 Ekim 2017’de rızaya dayanmadan gerçekleştirilen 

her iki bağımsızlık girişiminin ardında tarihsel milliyetçilik kadar ekonomik 

refahın merkezle paylaşılmak istenmemesi yatmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak 
hâlihazırda Avrupa’da ve Ortadoğu’da yaşanan Biafralaşma ve Balkanlaşma 

sürecinin “meşruiyeti” İspanya ve Irak ulusal hukuku ve uluslararası hukuk 

açısından incelenecek ve bu örneklerin İyileştirici Hak Teorileri, Temel Hak 

Teorileri ve Ulusal Self-determinasyon Teorileri çerçevesinde meşrulaştırılıp 

meşrulaştırılamayacağı sorgulanacak; ikinci olarak da bu olaylarda çıkarları en 

                                                           

  Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Uluslararası İlişkiler Bölümü, tfatma111@gmail.com. 
  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası 

İlişkiler Bölümü, ademmozerr@gmail.com. 
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fazla etkilenen devletlerin bağımsızlık ilanını önlemek için uygulamakta 

olduğu/uygulayabileceği yaptırımlar tayfı, bunların etkinliği ve meşruiyeti 

tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Irak, Katalonya, Self-determinasyon, Ayrılma, 

Yaptırım. 

INDEPENDENCE REFERANDUMS IN NORTHERN IRAQ AND 
CATALONIA IN THE CONTEXT OF PHENOMENON OF 

UNILATERAL SECESSION AND SANCTIONS 

ABSTRACT 

Along with the globalization process taking place since the end of the Cold 
War in the 1990s, the international community is unifying on the one hand and 
crumbling on the other. In this complex process, the principles of sovereignty and 
territorial integrity, which are at the heart of the international law system, are 
dramatically eroding. The right of self-determination, which became a symbolic 
concept in the 21st century, and the unilateral secession phenomenon, which is the 
most radical application form of this right, play an important role in this erosion. 
Successful and unsuccessful unilateral secession attempts are increasing rapidly 
such as the examples of Northern Iraq and Catalonia in the post-colonial period. 
However, all this secession attempts and separatist demands are occurring in a 
legal vacuum. Kurds’ claims for independence in northern Iraq are not a new 

phenomenon. Iraqi Kurdistan Regional Government (IKRG) leader Masoud 
Barzani said that “this is a century-long dream”. The realization of this dream, the 
broad autonomy recognized in the Iraq’s Constitution of 2005 was the first step. 

The second major step was unilateral independence referendum on September 25, 
2017. The third and final step may be the declaration of independence of the 
Northern Iraqi Parliament and the "widespread" recognition by the international 
community. Similarly, the attempts of the Catalans for secession from Spain is not 
a new phenomenon too. The Catalans, were described as "nation" in 2006, carried 
out a number of non-binding referendums between 2009-2014. Behind 
independence initiatives, both in northern Iraq and in Catalonia, is the desire not to 
share central economic welfare as well as historical nationalism. In this paper, the 
"legitimacy" of the process of Biafralization and Balkanization in Europe and in 
the Middle East will be examined within the scope of Spanish and Iraqi national 
law and international law. It will be questioned whether these examples can be 
justified within the framework of Remedial Right Only Theories, Primary Right 
Theories and National Self-determination Theories. Secondly, imposed spectrum 
of sanctions and their effectiveness and legitimacy of affected States for preventing 
the independence referandums will be discussed. 
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Key Words: Northern Iraq, Catalonia, Self-determination, Secession, 
Sanction. 

GİRİŞ 

21. yüzyılda halklara tanınan self-determinasyon ve ayrılma uluslararası 

hukukun sembol kavramları haline gelmiştir. Ötekisine uygulandığı sürece oldukça 

çekici, pervasızca radikal olan bu kavramlar, diğer devletlerin ülke bütünlüğünü ve 

istikrarını bozmada stratejik bir araç ve devlet olabilmek için bir anahtardır. 

De-kolonizasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte artık sömürgecilik 

bağlamındaki klasik self-determinasyon anlayışı işlevini yitirmiştir. Buna mukabil 

post-kolonyal dönemde “ayrılma” olgusu popüler hale gelmiştir. Soğuk Savaş’ın 

sona ermesiyle birlikte sömürgecilik bağlamı dışında 2008’de Kosova, 2011’de 

Güney Sudan ve 2014’de Kırım bağımsız olmuştur. Henüz başarıya ulaşamamış 

sömürgecilik bağlamı dışında tek yanlı ayrılma teşebbüsleri ise Quebec, Dağlık 

Karabağ, Güney Osetya, Abhazya, İskoçya, Katalonya ve Kuzey Irak’tır. Dünya 

genelinde yaklaşık 6000 etnik grubun olduğu hesaba katılırsa bu gruplardan da 

ayrılma taleplerinin yükselmesi halinde çok-uluslu ve çok-etnikli devletlerin 
parçalanması kaçınılmaz olacaktır. Özellikle günümüzde tek taraflı ayrılma 

olgusunun uluslararası hukukta yeni bir hak haline gelip gelmediği hususu önem 

kazanmıştır.  

25 Eylül ve 1 Ekim 2017’de rızaya dayanmadan Kuzey Irak ve 
Katalonya’da gerçekleştirilen bağımsızlık girişimlerinin ardında “tarihsel 

milliyetçilik kadar ekonomik refahın merkezle paylaşılmak istenmemesi” 

yatmaktadır. Bu çalışmada self determinasyon ve ayrılma hakkı kısaca analiz 

edildikten sonra uluslararası toplumun sömürgecilik bağlamı dışındaki ayrılma 

olaylarına yaklaşımı ele alınacak; akabinde Avrupa’da ve Ortadoğu’da yaşanan 

Biafralaşma ve Balkanlaşma sürecinin “meşruiyeti” İspanya ve Irak ulusal hukuku 

ve uluslararası hukuk açısından incelenecek; bu örneklerin ayrılma teorileri 

çerçevesinde meşrulaştırılıp meşrulaştırılamayacağı sorgulanacak ve son olarak da 

çıkarları en fazla etkilenen devletlerin bağımsızlık ilanını önlemek için 

uygulamakta olduğu/uygulayabileceği yaptırımlar tayfı, bunların etkinliği ve 

meşruiyeti tartışılacaktır. 

1) SELF-DETERMİNASYON HAKKI VE AYRILMA OLGUSU 

1.1. Pozitif Bir İlke Olarak Self-Determinasyon Hakkı 

Kendi kaderini tayin etme kavramının tarihsel kökleri “kişinin kendi 

mezhebini serbestçe belirleme hakkı” ile ilişkilendirilerek Orta Çağ’a kadar 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

410 

götürülebilir.520 Kavramın felsefi kökeni ise 1776 Amerikan Bağımsızlık 

Bildirgesi’ne521, 1789’daki Fransız İhtilali’ne522 kadar dayandırılabilir. I. Dünya 

Savaşı’nın başlangıcında self-determinasyon ve milliyetçilik prensibi oldukça 

önemli bir yer tutmuştur.523 İtilaf devletlerinin çoğu Savaş’ın başlıca amacının bu 

iki ilkeyi gerçekleştirmek olduğunu ileri sürmüşlerdir.524 Ancak self determinasyon 
ilkesine Milletler Cemiyeti (MC) Misakı’nda yer verilmemiştir. I. Dünya Savaşı 

sonrası dönemde ise self-determinasyon siyasi bir önerme ve retoriksel bir slogan 

olarak revaçtaysa da uluslararası hukuk normlarının bir parçası haline gelmemiştir.  

Birleşmiş Miletler (BM) Andlaşması’nda self determinasyon ilkesi 1(2) ve 

55. maddelerde yer almıştır.525 Ancak uygulama alanı ve parametreleri kesin olarak 

belirlenmiş genel ve işlevsel bir hak olarak değil, sadece Birleşmiş Milletler’in 

“gerçekleştirmeyi istediği amaçlarından birisi” olarak düzenlenmiştir.526 1960 yılı 

self determinasyon kavramının sömürgecilik bağlamında gelişmesinde bir dönüm 

noktası olmuştur. BM Genel Kurulu bu dönemde kavramın içeriğini daha kesin bir 

şekilde tanımlamak için çok sayıda karar kabul etmiştir. 1960’da Genel Kurul 

tarafından kabul edilen 1514 (XV) ve 1541 (XV) sayılı kararlar BM’deki 

devrimsel sürecin başlangıcı olmuştur.527 Ayrıca BM Genel Kurulu 1962’de 1803 

(XVII) ve 1970’de 2625 (XXV) sayılı kararlarıyla self determinasyon ilkesine 
geniş bir şekilde yer vermiştir. BM Genel Kurul kararları neticesinde self 

determinasyon yalnızca bir ilke olmaktan çıkmış ve uluslararası bir hak haline 

gelmiştir.528 

1960 yılında insan haklarına ilişkin ikiz sözleşmeler olarak anılan 
“Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme” ve “Kişisel ve Siyasal 

Haklara İlişkin Sözleşme”nin kabulüyle uluslararası hukukta self determinasyon 

hakkı sadece sömürge yönetimi altındaki ülke halklarına değil tüm halklara doğru 

                                                           
520  Philip Allott, “Absolute Right or Social Poetry?”, Modern Law of Self-Determination, 

Christian Tomuschat(ed.), (Dordrecht, Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers, 
1993), 183. 

521  Heater A. Wilson, International Law and the Use of Force by National Liberation 
Movements, (Oxford: Clarendon Press, 1988), 56. 

522  Judith Gail Gardam, Non-Combatant Immunity As a Norm of International 
Humanitarian Law, (La Haye: Martinus Nijhoff Publishers, 1993), 44. 

523  Michla Pomerance, Self-Determination in Law and Practice, (La Haye: Martinus 
Nijhoff Publishers, 1982), 2. 

524  Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995), 24. 

525  Gardam, “Non-Combatant Immunity As a Norm…”, 45. 
526  Pomerance, “Self-Determination in Law…”, 9. 
527  Pomerance, “Self-Determination in Law…”, 11. 
528  Hurst Hannum, “Self-Determination in the Post-Colonial Era”, Self-Determination: 

International Perspectives, Donald Clark ve Robert Williamson(eds.), (New York: 
MacMillian and St. Martin's Press,1996), 18. 
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genişletilmiş ve böylece kişisel ve siyasal haklarla devamlı bir bağlantı kurularak 

içsel self determinasyon hakkı gündeme gelmiştir.529 1 Ağustos 1975 tarihli 

Helsinki Nihai Senedi’nde530, 1990 Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı’nda531, 1990 
Kopenhag Dokümanı’nda, 1992 Helsinki Belgesi’nde532 ve 2000 tarihinde kabul 
edilen BM Milenyum Deklarasyonu’nda533 da self determinasyon hakkına 

değinilmiştir. 

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) 1971 Namibya ve 1975 Batı Sahra 

konusundaki danışma görüşlerinde sömürge ve muhtar olmayan ülkeler için self 
determinasyon hakkının uluslararası teamül hukukunun bir ilkesi olduğunu kabul 

etmiştir.534 Ayrıca UAD 1995 Doğu Timor kararında ise self-determinasyon 
ilkesinin çağdaş uluslararası hukukun en önemli ilkelerinden birisi olduğunu ve 

“erga omnes” nitelikte bir kural olduğunu teyit etmiştir.535  

1.2. Negatif Bir Olgu Olarak Ayrılma 

Ayrılma kavramı andlaşmalar hukukunda ya da BM Genel kurul 

kararlarında tanımlanmamıştır. Ayrılma olgusu i) rızaya dayalı ve ii) tek yanlı 

ayrılma olgusu olarak tasnif ederek inceleyebiliriz:  

i) Rızaya dayalı ayrılma (consensual secession); mevcut devletin rızasıyla 

meydana gelen ayrılma, kuvvet tehdidi veya kuvvet kullanımını içermez. Bu 

yöntemde rıza, müzakere ile ya da açıkça anayasal hükümler ile elde edilir.536 
Ayrılma olayının anayasal çerçevede halledilmesi ayrılıkçı yapı için olumlu bir 

durumken, mevcut devletin egemen yetkilerinin zaafa uğratılması açısından 

olumsuz bir durumdur.537 Bu konuda 1977 Sovyetler Birliği Anayasası, 1974 

Yugoslavya Anayasası örnek olarak gösterilmektedir.  

                                                           
529  Judith Gail Gardam, “Non-Combatant Immunity As a Norm…”, s. 54. 
530  Cassese, “Self-Determination of Peoples…”, 285. 
531  Cassese, “Self-Determination of Peoples…”, 287-288. 
532  A. Füsun Arsava, Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve 

Özellikle Medeni ve Siyasi haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi Işığında İncelenmesi, 
(Ankara: A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1993), 105-106. 

533  UNGA/RES/55/2, 18 September 2000. 
534  Christian Tomuschat, “Self-Determination in a Post-Colonial World”, Modern Law of 

Self-Determination, Christian Tomuschat(ed.), (Dordrecht, Boston, London: Martinus 
Nijhoff Publishers, 1993), 2. 

535  East Timor (Portugal v. Australia) Judgment of June 1995, 
http://www.icjcij.org/docket/files/84/6809.pdf, (e.t. 11.03.2015) 

536  Glen Anderson, “Secession in International Law and Relations: What Are We Talking 

About?”, Loy.L.A.Int’l & Comp.L. Rev., 35/1, (2013), 350.  
537  Christopher K. Connolly, “Independence in Europe: Secession, Sovereignty, and the 

European Union”, Duke Journal of Comparative & International Law, 24/1, (2013), 75. 
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ii) Tek taraflı ayrılma (unilateral secession): mevcut devletin rızası 
olmadan ve kuvvet kullanma veya tehdidi yoluyla gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır. Tek taraflı ayrılmada mevcut devlet ile ayrılıkçı yapı arasında 

çatışma bölgesi üzerinde ayrılıkçı egemenlik iddiaları cereyan etmektedir. Bu 

durum çatışmaların çözümünde uluslararası hukukun temel ilkelerini gerekli 

kılmaktadır. İşte tam bu noktada self-determinasyon ilkesi devreye girmektedir. 
Tek taraflı ayrılma, bağımsız egemen bir devlet yaratmak için mevcut devletten 

ayrılma rızasının ilanıdır. Tek taraflı ayrılmayı meşrulaştırma ise sıklıkla bir 

ayrılma referandumu sonucu ile olmaktadır.538 Ancak böyle bir durumda tek taraflı 

ayrılma için iki durum ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, tek taraflı ayrılma hem 

uluslararası hukuk hem de ulusal hukuk açısından illegaldir. İkincisi ise tek taraflı 

ayrılma, kalan devlet ile müzakeresiz ve rızasız bir şekilde yürütülür.539 Geçmişten 

günümüze pek çok başarılı (Cezayir’in Fransa’dan ayrılması) ve başarısız (Tibet-
Çin, Biafra-Nijerya ve Katanga-Demokratik Kongo Cumhuriyeti) tek taraflı 
ayrılma örnekleri bulunmaktadır.540 

1.3. Ayrılmanın Kuramsal Boyutu Ve Ayrılma Teorileri 

Devletin rızası olmadan ve anayasal onay olmaksızın gerçekleşen tek taraflı 

ayrılma rızaya dayalı ayrılmadan daha sık meydana geldiği için, daha ihtilaflı 

olduğu ve büyük ölçekli şiddetle sonuçlanma olasılığı taşıdığı için tek taraflı 

ayrılma konusunda çok acil bir teoriye ihtiyaç vardır. Bu çerçevede yazarlar 

tarafından geliştirilen tek taraflı ayrılma teorileri vardır ve bunlara ilişkin farklı 

tasnifler söz konusudur. Bu bölümde Margaret Moore ve Wayne Norman’ın 

tasnifinden hareketle ayrılma teorileri i) iyileştirici hak teorileri, ii) temel hak 

teorileri ve iii) ulusal self-determinasyon teorileri olarak üç başlık altında ele 

alınacaktır.541  

i) İyileştirici hak teorileri (İHT) zaman zaman literatürde haklı neden 

teorileri (just cause theories) olarak da kullanılmaktadır. Allen Buchanan’a göre 

bir grup sadece ve sadece belli haksızlıklara maruz kalırsa genel bir ayrılma 

hakkına sahiptir. Bu yaklaşım Locke’un ihtilal hakkı yaklaşımının değerli bir 

                                                           
538  Andrei Kreptul, “The Constitutional Right of Secession in Political Theory and 

History”, Journal of Libertarian Studies, 17/4, (2003), 80. 
539  Kreptul, “The Constitutional Right …”, 80. 
540  Anderson, “Secession in International Law…”, 354-355. 
541  Margaret Moore (ed.), National Self-Determination and Secession, (Oxford: Oxford 

University Press, 2003), 4-5; Wayne Norman, “The Ethics of Secession as the 

Regulation of Secessionist Politics”, National Self-Determination and Secession, 
Margaret Moore(ed.), (Oxford: Oxford University Press, 2003), 35; Hüseyin Kalaycı, 

Ulus-Devletlerin Başağrısı: Ayrılıkçılık Kanada-Quebec Örneği, (Ankara: Liberte 
Yayınları, 2010), 66. 
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tamamlayıcısıdır.542 İHT, çoğunluk karşısında azınlıkları ve azınlık haklarını 

koruma altına almayı önceler.543 İHT’ye göre insan hakları ihlali yoksa 

topluluk/grup ayrılma hakkını talep edememektedir.544 Susanna Mancini’ye göre 

ayrılma her halkın hakkı değildir. Ayrılma ancak belli şartlar halinde hak olarak 

doğar.545 Başka bir deyişle ayrılma hakkı gerekçelidir. Yalnızca ısrarlı ve ciddi hak 

ihlalleri karşısında ayrılma hakkı vardır. İHT’nin yukarıda sıralanan özellikleri 

doğrultusunda iki temel avantajı söz konusudur. Bunlardan ilki, liberal politik 

felsefenin temel ilkeleri kapsamında insan haklarına saygı olarak adalet değerlerini 

vurgulaması, ikincisi ise ayrılıkçı grubun toprak iddialarının haklılığını 
göstermesidir.546 Bu teoriye karşı bir takım eleştiriler de yöneltilmektedir. Michel 

Seymour’a göre İHT uluslararası hukuktan daha muhafazakârdır.547 Yani ihlallerin 
olmaması halinde söz konusu teori hiçbir topluluğa ayrılma hakkı 

tanınmamaktadır. Bu anlamıyla teori devlet merkezli bir bakış açısına sahiptir ve 

statükocudur (status quo). Teoriye yönelik bir başka eleştiri ise ayrılmanın çatışma, 

kaos ve ihlallerin olduğu yerlerde ortaya çıktığı vurgusuna ilişkindir. Oysa ayrılıkçı 

eğilimler ileri demokrasilerde de (Kanada-Quebec, İtalya-Padanya ve Güney Tirol, 

Almanya-Bavyera, İspanya-Bask ve Katalonya, Belçika-Flander) 
görülebilmektedir.  

ii) Temel hak teorileri (THT) literatürde tercih teorileri (choice theories) 
olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Harry Beran’a göre ayrılıkçı bir grup belli bir 

coğrafi alanda yoğunlaşmışsa, ayrılma lehinde coğrafyada çoğunluğu 

oluşturuyorsa, yeni devlet insan haklarını koruyor ve meşru ise ayrılma talebinde 

bulunabilir.548 David Copp’a göreyse her “politik ve teritoryal” grup ayrılma 

hakkına sahiptir. Buna göre; belli bir alanda yoğunlaşmış topluluğun çoğunluğu 

                                                           
542  Allen Buchanan, “Theories of Secession”, Philosophy and Public Affairs, 26/10, (1997), 

34-35; Charlotte Mueller, “Secession and Self-Determination-Remedial Right Only 
Theory Scrutinised”, POLIS Journal, 7/1, (2012), 287; Moore, “National Self-
Determination…”, 5-6. 

543  Joel Day, “The Remedial Right of Secession in International Law”, Potentia, 2012, 26-
27. 

544  Kalaycı, “Ulus-Devletlerin Başağrısı…”, 66. 
545  Susanna Mancini, “Secession and Self-Determination”, The Oxford Handbook of 

Comparative Constititional Law, Michel Rosenfeld and András Sajó(eds.), (Oxford: 

Oxford University Press, 2012), 486. 
546  Amandine Catala, Beyond Political Legitimacy: Reframing the Normative Question of 

Secession, Unpublished Phd. Thesis, (Colorado: University of Colorado, 2011), 85. 
547  Michel Seymour, “Secession as a Remedial Right”, Inquiry: An Interdisciplinary 

Journal of Philosophy, 50/4, (2007), 400. 
548  Harry Beran, “A Democratic Theory of Political Self-Determination for A New World 

Order”, Theories Of Secession, Percy B. Lehning(ed.), (London, New York: Routledge, 
1998), 33, 36, 38, 39. 
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kendi bağımsızlığını istiyorsa ayrılma hakkı vardır.549 THT devlet fonksiyonlarını 

tam manasıyla etkin şekilde yerine getiren devletlerin bile parçalanmasına izin 

vermektedir. Muhafazakâr olmayan bu teori devletlerin toprak bütünlüğüne 

yönelik doğrudan ve derin bir tehdit yöneltmektedir. Etnik-milliyetçi çatışmaları ve 

insan hakları ihlallerini arttırma riski taşımaktadır.550 Bu nedenle uluslararası 

hukukçular tarafından kabul görmesi çok zor görünmektedir.551 

iii) Ulusal self-determinasyon teorileri (UST) ayrılma hakkını uluslara 

atfetmekte ve ulusların kendi devletlerini kurmalarını öngörmektedir. Kai 

Nielsen’e göre ayrılma hakkı, milliyetçilik gerekçesiyle UST’ye dayanır. Bu 

durum Nielsen’e göre bir yöntemdir ve modernitenin koşulları altında sosyal 

kimlik olarak zuhur eder. Nielsen için milliyetçilik, insani gelişim, bireysel kendini 

tanımlama ve kimlik için önemli bir araçtır. Nielsen UST’yi politik özyönetim 

olarak ele almaktadır. Çoğunluğu oluşturan vatandaşların ayrılma talebi Nielsen 

için yeterli gerekçedir.552 Çok uluslu bir devlette bu durum azınlık halklarının 

ayrılmasına olanak tanımakta ve günümüzde meydana gelen veya gelebilecek olan 

her ciddi ayrılıkçı hareket için kendinden meşruiyet (self-legitimization) 
sağlamaktadır.553 Amandine Catala, UST’nin dezavantajlarını şu şekilde 

belirtmiştir: bir grubun gelişimine zarar verecek ekonomik sürdürülebilirliğin göz 

ardı edilmesi; etnik temizliği cesaretlendirme riski; azınlıkların asimile olması; 

yeni devletin beka ve meşruluk sorunu; insan haklarının görmezden gelinmesi -
bilhassa self-determinasyon ve adalet- olarak saptamıştır.554  

Sonuç olarak ayrılma uluslararası hukuk tarafından tanınan bir hak değildir 

sadece siyasal-politik bir olgudur. Ayrılma konusundaki tartışmalar, hukuki 

olmaktan çok etik (morality) boyuttadır. Tek taraflı ayrılma iyi bir kuramsal 

çerçeveye gerek duymakta fakat bu kuramsal yapı henüz oturtulmamıştır. 

 

 

 

 

                                                           
549  David Copp, “International Law and Morality in the Theory of Secession”, The Journal 

of Ethics, 2/3, (1998), 230. 
550  “Secession”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003, s. 8, 

https://plato.stanford.edu/entries/secession/ (e.t. 10.10.2017) 
551  Buchanan, “Theories of Secession”, 45. 
552  Kai Nielsen, “Liberal Nationalism and Secession”, National Self-Determination and 

Secession, Margaret Moore(ed.), (Oxford: Oxford University Press, 2003), 105. 
553  Norman, “The Ethics of Secession as …”, 35. 
554  Catala, “Beyond Political Legitimacy …”, 115, 138, 139. 

https://plato.stanford.edu/entries/secession/
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2. AVRUPA’DA VE ORTADOĞU’DA YAŞANAN BİAFRALAŞMA 

VE BALKANLAŞMA SÜRECİ: KATALONYA VE KUZEY IRAK 

ÖRNEKLERİ 

2.1. Yüzyıllık Hayal(!): Kuzey Irak Ve 25 Eylül 2017 Referandumu 

Kuzey Irak sorunsalı Irak’ta vuku bulan ve etnik ayrışma temelinde ortaya 

çıkan milliyetçi Kürt hareketlerinin bağımsızlık ya da otonomi motivasyonlarıyla 

Irak rejimi ile yürüttüğü siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri mücadeleye 

dayanmaktadır.555 Bu mücadelenin hukuki ve siyasi meşruiyeti olarak “self 

determinasyon hakkı” gösterilmektedir.  

Kuzey Irak’ın tarihsel süreç içerisinde self-determinasyon iddialarını 25 

Eylül 2017’de gerçekleştirilen referanduma kadar ayrılmadan ziyade özerk bir 

statü kazanma talebi olarak görmek mümkündür.556 1514 Çaldıran Savaşı ile 

birlikte Osmanlı hâkimiyeti altına giren Kürtler, aşiret yapısına dayalı 

özelliklerinden dolayı özerkliklerini koruyarak bağımsızlık hareketlerine 

girişmemişlerdir.557 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması’nın 62. ve 64. maddeleri, 

özerk bölgenin oluşumundan bir yıl sonra bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasını 

öngörüyordu.558 Ancak Antlaşma hiçbir surette uygulanmaya konulamamıştır. 

1925 Irak Meşruti Krallık Anayasası’nda Kürtlerin ve Arapların statülerine ilişkin 

herhangi bir düzenleme getirilmemiş559 olmasına rağmen, 1921 ve 1958 Geçici 

Irak Anayasası’nda “Kürtler ve Araplar tek bir Irak içinde, eşit ve kurucu unsur” 
olarak tanımlanmıştır.560 11 Mart 1970 Anlaşması ile “Irak’ın iki uluslu karakteri” 
tanınmıştır. Bağdat Hükümetince, 11 Mart 1970 Anlaşması’nın ilgili hükümlerinin 

aksine 1974’te sunduğu özerklik yasası ile Kürt bölgesi üzerinde merkezi 

yönetimin yetkisi arttırılmış, büyük tartışmalara neden olan Kerkük, Kürt 

bölgesinin dışında gösterilmiş, Türkmenlerin ve Kürtlerin zorla göçe tabii 

tutulduğu bölgelerin Araplaştırılmasıyla birlikte değiştirilen bölgelerin nüfus 

yapısına göre sınırlar belirlenmiştir.561 Ancak Kürt tarafının özerklik yasasını 

reddetmesi, Bağdat Hükümeti’nin Kürtler üzerindeki baskısını arttırmasına neden 

olmuştur. 1991 I. Körfez Savaşı’na kadar Kürtler, Irak Hükümeti’nin fiili denetimi 

                                                           
555  Kutbettin Kılıç, “Kuzey Irak: Etnik Bir Sorunun Arkeolojisi”, Dünya Çatışmaları: 

Çatışma Bölgeleri ve Konuları (3.baskı), Kemal İnat ve diğerleri(eds.) (Ankara: Nobel 

Yayın Dağıtım, 2010), 223. 
556  Mehmet Dalar, "Kendi Kaderini Tayin Hakkı Kavramı, Federasyon ve Irak Kürdistan 

Bölgesel Yönetimi". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20/32, (2015), 36-37. 
557  David McDowall, A Modern History Of The Kurds, (London: I.B. Tauris, 1996), 26. 
558  McDowall, “A Modern History …”, 137. 
559  Dalar, "Kendi Kaderini Tayin Hakkı …”, 37. 
560  Dalar, "Kendi Kaderini Tayin Hakkı …”, 37-38. 
561  Dalar, "Kendi Kaderini Tayin Hakkı …”, 38-39. 
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altında kalmıştır. 2003 II. Körfez Savaşı’yla beraber BM Güvenlik Konseyi 1483 

sayılı karar çerçevesinde “Geçici Koalisyon İdaresi” kurulmuş, 1546 sayılı 

kararıyla da işgali sona erdirdiğini duyurmuş ve “geçici bir hükümetin 

kurulmasını” kabul etmiştir.562 Bu minvalde 2004 Irak Geçici Anayasası kabul 

edilmiş ve bu Geçici Anayasa’nın 61. maddesi uyarınca 2005 tarihli yeni Irak 

Anayasası 15 Ekim 2005 tarihinde yapılan referendum ile kabul edilmiştir. 563 

2005 tarihli yeni Irak Anayasası’nda564 Kürtlere önemli ayrıcalıklar 

tanınmıştır: Kürtler 13(2) madde çerçevesinde kendi bölgelerine ve bölgesel 

anayasalarına sahip olma hakkını elde etmişlerdir; 4(1) madde çerçevesinde 

nüfusları ile orantılı olmayan bir şekilde bütün Irak’ta (sadece Kürt bölgesinde 

değil) Arapçanın yanında Kürtçe de resmî dil olarak kabul edilmiş; 4(3) madde 

kapsamında ise Kürt bölgesinde federal teşkilât ve kurumlarda Arapça ve Kürtçe 

kullanılacağı düzenlenmiştir. Anayasa’nın 141. maddesinde ise 1992 yılından bu 

yana Kürdistan bölgesinde çıkartılan yasaların yürürlükte kalmaya devam edeceği, 

mahkeme kararları ve sözleşmeler dâhil olmak üzere Kürdistan Bölgesel Hükümeti 

tarafından alınan kararlar, Kürdistan Bölgesi yasaları gereğince ve bölgenin ilgili 

makamları tarafından değiştirilmedikçe, iptal edilmedikçe ve mevcut anayasa ile 

çelişmedikleri müddetçe geçerli sayılacağı belirtilmiştir. Bu madde ile Irak 

Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü teyit edilmiş, üst norm olarak 2005 

Anayasası’nın varlığı kabul edilmiştir. Federal yapı içinde Kürtler çok geniş bir 

özerklik elde etmişlerdir. Bu geniş özerklik ortamı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne 

(IKBY) 25 Eylül 2017 tarihinde bir bağımsızlık referandumu düzenlemesine zemin 

hazırlamıştır. Bağımsızlık referandumunun yapılmasına bu geniş özerklik 

yetkilerinin yanı sıra i) 2006-2014 arası dönemde görev yapan Irak Başbakanı 

Maliki’nin izlediği meshepçi politikalar; ii) IKBY’nin 2007 yılında kendi petrol ve 

doğalgaz yasasını yürürlüğe koyarak merkezi hükümetten bağımsız bir ekonomik 

politika izlemesi; iii) 2014’te küresel bir örgüt olarak beliren Irak Şam İslam 

Devleti (IŞİD)’nin Musul’u işgal etmesi sonucu bölgede yaşanan güç boşluğu ve 

güvenlik riskleri; iv) Irak ordusunun IŞİD’e mukavemet edememesi; v) tartışmalı 

bölgelerden (Kerkük vilayetinin tamamı, Diyala'nın Hanekin ilçesi ve ona bağlı 

Celavla, Sadiye, Karatepe kasabaları, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi ve Musul'un 

Sincar, Hamdaniye, Telkeyf ve Mahmur ilçeleriyle Zummar, Sinun, Rabia, Başika 

                                                           
562  Tarcisio Gazzini, The Changing rules on the use of force in international law, 

(Manchester: Manchester University Press, 2005), 81. 
563  Bkz. Süleyman Sırrı Terzioğlu, “Tarihsel Süreç Çerçevesinde 2005 Irak Anayasasına 

Göre Irak Türklerinin (Türkmenlerinin) Hukuksal Konumları”, Akademik Ortadoğu, 1/1, 
(2006). 

564  2005 Iraqi Constitution, http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf, 
(e.t. 13.10.2018); Türkçesi için; 2005 Irak Anayasası, 

http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/20101224_irakanayasasi.pdf (e.t. 
13.10.2018) 
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ve Güver kasabaları) Irak ordusunun çekilmesi ve Peşmerge’nin başta Kerkük 

olmak üzere bu bölgelerde etkinlik kurması; vi) IKBY lideri Barzani’nin yüzyıllık 

bir hayali(!) gerçekleştirerek tarihe geçme isteği; vii) ABD, Rusya ve Çin gibi 

küresel aktörlerin referandumu önleme konusundaki isteksizliği; viii) İsrail’in açık 

desteği gibi faktörler de etkili olmuştur.565 Türkmen ve Arapların boykot 

ettiği referandumda “Evet” oranı % 92.73 iken “Hayır” oranı % 7.27’dir. 

Referanduma katılım ise % 72 olarak açıklanmıştır.566 

IKBY’nin Irak Merkezi Hükümeti’nin federal sistemin şartlarını yerine 

getirmediği ve Irak’ta federal sistemin başarısız olduğu ve Irak Anayasası’nda 

referandumu yasaklayan bir hüküm olmadığı tezleri ile meşrulaştırdığı567 25 Eylül 

2017 tarihli bağımsızlık referandumu hem Irak iç hukuku hem de uluslararası 

hukuk açısından gayri meşrudur. Zira 2005 tarihli Irak Anayasası’nın hiçbir 

maddesinde IKBY’ye ayrılma hakkı tanınmamaktadır. Tam tersine 2005 Irak 

Anayasası’nın 1. maddesi Irak’ın birlik ve bütünlüğünü garanti altına almaktadır. 

Yine Anayasası’nın 119. maddesine göre bölgesel yönetimlere özerk bölge 

oluşturma hakkı verilmekle birlikte ayrılma hakkı tanınmamaktadır. Dolayısıyla 

IKBY “anayasal” olarak ayrılma hakkına sahip değildir. Merkezi Irak Hükümeti 

referanduma baştan beri karşı çıktığını ilan ettiği için ortada müzakerelerle elde 

edilmiş bir rıza da yoktur. Dolayısıyla IKBY’nin tek taraflı girişimi iç hukuktan 

meşruiyet almamaktadır. 

Uluslararası hukuk açısından baktığımızda IKBY sömürge yönetimi ve 

yabancı işgali altında olma ve ırkçı rejim altında yaşama kriterini sağlamamaktadır. 

İyileştirici hak teorileri bağlamında da IKBY’nin tek taraflı bir biçimde ayrılması 

için bir gerekçe bulunmamaktadır. Zira hali hazırda Kürtlere merkezi Irak 

Hükümeti tarafından uygulanan ekstrem koşullarda bir insan hakları ihlalleri 

yoktur. Tam tersine 2005 Anayasası ile Kürtlere çok geniş bir özerklik tanınmıştır. 

Kendi kültürlerini yaşatabilmekte, dillerini kullanabilmekte ve devlet kademesinin 
her alanında temsil edilebilmektedirler. Dolayısıyla son çare olarak ayrılma 

hakkına haiz değildirler. Yine 2005 tarihli Anayasa’nın 111. maddesi “Irak petrolü 

ve gazı bütün eyaletlerdeki ve bölgelerdeki bütün Irak halkının malıdır” 

demektedir. Anayasa’daki doğal kaynaklara ilişkin maddelerin farklı 

yorumlanmasından doğan krizin aşılamaması sonucu IKBY 2007’den beri kendi 

Petrol ve Doğalgaz Yasası’nı yürürlüğe koyarak merkezi hükümetten bağımsız 

petrol satışı gerçekleştirmektedir. Bu durum ekonomik boyutlu self-determinasyon 

                                                           
565  Davut Hut, “Irak Kürtlerinin Bağımsızlık Referandumu Kararı Neleri İşaret Ediyor?”, 

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği, 2017, http://ordaf.org/irak-kurtlerinin-
bagimsizlik-referandumu-karari-neleri-isaret-ediyor/ (e.t. 10.03.2018) 

566  “IKBY referandumu sonuçları kesinleşti”, CNN Türk, https://www.cnnturk.com/son-
dakika-ikby-referandumu-sonuclari-kesinlesti (e.t. 02.11.2017) 

567  Bkz. Emrah Kekilli ve Bünyamin Keskin, “Kapıdaki Kriz, Barzani’nin Bağımsızlık 

Israrı”, SETA, 217/1, 2017. 

https://www.cnnturk.com/son-dakika-ikby-referandumu-sonuclari-kesinlesti
https://www.cnnturk.com/son-dakika-ikby-referandumu-sonuclari-kesinlesti
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hakkının ihlal edildiği argümanlarını ortadan kaldırmaktadır. Diğer bir bakış 

açısıyla IKBY’nin kendi Petrol ve Doğalgaz Yasası’nı yürürlüğe koyması, 2005 

Irak Anayasası’nın ve Irak halkının ekonomik self determinasyon hakkının ihlal 

edildiği anlamına gelmektedir. 

25 Eylül’de düzenlenen tek taraflı referandum bölgesel düzeyde tepkileri 

ortaya çıkarmıştır. Mısır, Ürdün ve Katar'ın bulunduğu Arap devletleri farklı 

gerekçelerle de olsa Bağdat Hükümeti’nin yanında yer almış, Türkiye ve İran’dan 

sert tepkiler gelmiştir.568 İran, IKBY’e hava sahasını kapatmış ve IKBY sınırında 

askeri tatbikat başlatmıştır. Bağdat yönetimi IKYB’den tüm sınır kapılarını ve 

havaalanlarını Bağdat yönetimine teslim etmesini, komşu ülkelerin petrol ve sınır 

konusunda yalnızca Bağdat yönetimi ile ilişki kurmasını talep etmiştir. Türkiye ise 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu aracılığıyla, Erbil merkezli Rudaw, K24 ve Waar 

isimli 3 TV kanalını da TÜRKSAT’tan çıkardığını duyurmuş, Kuzey Irak’a 

yapılan uçak seferlerini durdurmuş, sınır kapılarında giriş-çıkışlardaki denetimleri 

arttırmıştır. Öte yandan Türkiye Habur sınır kapısı yakınlarındaki bölgede, Irak ile 

ortaklaşa askeri tatbikatlar düzenleyerek sürecin ciddiyetini IKBY’e hissettirmeye 

çalışmıştır.  

Uluslararası toplumun referanduma bakış açısı ise farklılık arz etmektedir. 

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ABD’nin IKBY’nin tek taraflı 

düzenlediği referandumu tanımadığını ve referandumun bölgede yaşayanlar için 

kaosu artıracağını söylerken; Fransa, Bağdat'ın Erbil'le müzakere etmesi 

gerektiğini ve Başbakan Haydar El İbadi'nin birtakım tavizler vermeye hazır 

olması gerektiğini vurgulamıştır. İsrail, Iraklı Kürtlerin bağımsızlık ilan etmesi 

durumunda bunu tanıyacağını duyurmuştur. Rusya ise “Irak'ın toprak 
bütünlüğünün korunmasını” gerektiğini ve IKBY'nin kendi kaderini uluslararası 

hukuk normları çerçevesinde tayin etme hakkının bulunduğunu ifade etmiştir.569 
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Kürtlerin “bağımsızlık için tek taraflı bir 

adım” atmaktan kaçınmalarını ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların da diyalog 

ile çözülmesi gerektiğini vurgulamıştır.570 İspanya Hükümeti, bağımsızlık 

referandumunun Irak'ın 2005 yılında kabul ettiği Anayasası’nı çiğnediğine vurgu 

yaparak bölgedeki istikrarın ancak Irak’ın toprak bütünlüğü ile sağlanacağını 

                                                           
568  Serhat Erkmen, “IKBY referandumuna ilk tepkiler ve Ortadoğu'da yeni denklem”, 

Anadolu Ajansı, 2017b,http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/ikby-referandumuna-ilk-tepkiler-
ve-ortadoguda-yeni-denklem/922821 (e.t. 02.11.2017) 

569  “Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumu: Hangi ülke destekliyor, kim karşı çıkıyor?”, 

BBC, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41414173 (e.t. 02.11.2017) 
570  “Almanya’dan bağımsızlık referandumuna tepki”, Deutsche Welle, 2017, 

http://www.dw.com/tr/almanyadan-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k-
referandumuna-tepki/a-40698508 (e.t. 02.11.2017) 

http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/ikby-referandumuna-ilk-tepkiler-ve-ortadoguda-yeni-denklem/922821
http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/ikby-referandumuna-ilk-tepkiler-ve-ortadoguda-yeni-denklem/922821
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41414173
http://www.dw.com/tr/almanyadan-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k-referandumuna-tepki/a-40698508
http://www.dw.com/tr/almanyadan-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k-referandumuna-tepki/a-40698508
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belirtmiştir.571 Madrid’in yaptırımlarına rağmen İspanya’dan ayrılmak için 1 

Ekim’de bağımsızlık referandumuna giden Katalonya Özerk Yönetimi'nin Eski 

Başkanı Carles Puigdemont tartışmalı bağımsızlık referandumunu gerçekleştiren 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni desteklemiştir.572 Sonuç olarak uluslararası toplum 

IKBY tarafından düzenlenen referanduma –konjonktür gereği de olsa- rıza 

göstermemiştir. 

2.2. Tarihsel Milliyet: Katalonya ve 1 Ekim 2017 Referandumu 

19 ve 20. yüzyıl Katalan milliyetçiliğinin yükselişine şahitlik etmiştir. Bu 

dönem “Renaixença” olarak bilinmekte ve bölgeyi İspanya’dan daha gelişmiş ve 

müreffeh yapan ekonomik ve endüstriyel gelişmeyle rastlaşmaktadır.573 1930’larda 

kısa bir dönem Katalonya, kendisini yönetme hakkına sahip olmuş ancak 1939’da 

İspanya İç Savaşı’nı kazanan Francisco Franco merkezi bir diktatörlük kurmuş ve 

Katalonya problemini toptan çözmüştür. Bu dönemde Madrid, Katalonya üzerinde 

baskı kurmuş, kendini yönetme hakkı ile dilini ve kimliğini kullanma hakkını 

yasaklamış ve 200 bin Katalanı sürgüne göndermiştir. Katalan kimliği 1975’de 

Franco’nun ölümünden sonra demokrasiye geçiş döneminde yeniden doğmuştur.574 
İspanya’nın demokrasiye geçişiyle birlikte yeni bir anayasa kabul edilmiştir. 1978 

Anayasası’nın 137. maddesi uyarınca İspanya, 17 özerk bölge ve 2 özerk şehirden 

oluşturulmuş ve parlamenter bir anayasal monarşi olarak düzenlenmiştir. 

Katalonya da 1978 İspanya Anayasası uyarınca “tarihsel milliyet” kabul edilen üç 

özerk bölgeden birisi yapılmıştır. 1979’da yürürlüğe giren Katalonya Özerklik 

Statüsü uyarınca Katalanca, Kastilya diliyle birlikte bölgenin ikinci resmi dili 

olmuştur. Generalitat, özerk bir polis gücü oluşturma dâhil geniş bir yetki alanına 

sahip kılınmıştır. 2006 yılında otonom statüde yapılan reformla Generalitat’ın 

yetkileri arttırılmış ve Katalanlar bir “ulus” olarak nitelendirilmiştir.575 

2009-2011 arasında Katalan milliyetçiler ayrılma yönünde bağlayıcı 

olmayan çok sayıda referandum gerçekleştirmiştir. Ocak 2013’de Generalitat 
2014’de gerçekleştirilecek bir referandumla Katalonya’nın kendi siyasi geleceğini 

belirleme hakkını iddia eden “Egemenlik Deklarasyonu”nu kabul etmiştir. İspanya 

                                                           
571  “İspanya'dan Kuzey Irak referanduma ilişkin açıklama”, Cumhuriyet, 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/832423/ispanya_dan_Kuzey_Irak_referandu
ma_iliskin_aciklama.html (e.t. 02.11.2017) 

572  “Referandum sonrası Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı'ndan Barzani'ye tebrik”, Mynet, 
http://www.mynet.com/haber/dunya/referandum-sonrasi-katalonya-ozerk-bolgesi-
baskanindan-barzaniye-tebrik-3282082-1 (e.t. 02.11.2017) 

573  Marta Garcia Barcia, “Catalonia: The New European State?, ILSA Journal of 
International &Comparative Law, 20/3, (2014), 400-401. 

574  Barcia, “Catalonia: The New …”, 401. 
575  Connolly, “Independence in Europe …”, 57-58. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/832423/ispanya_dan_Kuzey_Irak_referanduma_iliskin_aciklama.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/832423/ispanya_dan_Kuzey_Irak_referanduma_iliskin_aciklama.html
http://www.mynet.com/haber/dunya/referandum-sonrasi-katalonya-ozerk-bolgesi-baskanindan-barzaniye-tebrik-3282082-1
http://www.mynet.com/haber/dunya/referandum-sonrasi-katalonya-ozerk-bolgesi-baskanindan-barzaniye-tebrik-3282082-1
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Başbakanı Mariano Rajoy, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda 

bulunmuştur. Yüksek Mahkeme’nin referandumun anayasaya aykırı olduğuna 

yönelik kararlarına ve siyasi baskılara rağmen Katalonya’da 9 Kasım 2014’de 

gayri resmi halk oylaması yapılmıştır.  

Katalonya Özerk Yönetimi eski başkanı Charles Puigdemont 9 Haziran 
2017’de bağımsızlık referandumunun 1 Ekim 2017’de yapılacağını açıklaması 

üzerine İspanya Merkezi Hükümeti referandumu elindeki tüm yasal ve politik 

araçları kullanarak engelleyeceğini ilan etmiştir. Nitekim referandum İspanya 

Anayasa Mahkemesi tarafından “yasa dışı” ilan edilmiş ve askıya alınmış, 

referanduma gidilmesi halinde Katalan liderlere yönelik yaptırımlar söz konusu 

olmuştur.576 Madrid yönetiminin engelleme girişimlerine karşın 1 Ekim’de 

düzenlenen referandumda "Katalonya'nın Cumhuriyet olarak bağımsız bir ülke 

olmasını ister misiniz?" sorusu sorulmuştur. Resmi sonuçlara göre; referandumda 

seçmenlerin % 90,9'unun (2 milyon 20 bin 144) "evet", % 7,87'sinin (176 bin 565) 
"hayır" oyu kullandığı, oyların % 2,03'ünün (45 bin 586) boş, % 0,89'unun da (20 
bin 129) geçersiz sayıldığı ilan edilmiştir.577  

İspanya Anayasa Mahkemesi’nin referandumu destekleyen yasayı askıya 

almasına rağmen, Katalanların tek taraflı ayrılma talebi beraberinde referandumun 

meşru olup olmadığı tartışmalarını ortaya çıkarmıştır. İspanya Anayasası’na göre 

Katalonya Bölgesel Hükümeti referandum düzenleme yetkisine sahip değildir; 

Merkezi Hükümet ile Bölgesel Hükümet arasında referanduma ilişkin bir anlaşma 

da bulunmamaktadır. Dolayısıyla referandumun düzenlenmesi İspanya 
Anayasası’nın ihlal edildiği anlamına gelmektedir. Referandumun yalnızca 

ayrılıkçılar tarafından tertip edilip düzenlenmesi, bağımsızlık karşıtlarının 

referandumu boykot etmesine, referandumun meşruiyetini yitirmesine neden 

olmuştur. Ancak Avrupa’nın merkezinde vuku bulan ayrılıkçı eğilim karşısında 

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “hem İspanya Anayasa 

Mahkemesi'nin kararına hem de referandumdan çıkacak bağımsızlık yanlısı karara 

saygı duyacaklarını” ve “bağımsız bir Katalonya'nın ise AB'ye tekrar başvuruda 

bulunması gerektiğini”578 ifade ederken kıta Avrupa’sındaki politik kararsızlığı ön 

plana çıkarmaktadır. Bu kararsızlık daha çok diğer Avrupa ülkelerindeki ayrılıkçı 

eğilimleri (Belçika-Flamanlar, Fransa-Korsika) tetikleyeceği endişesinden 

kaynaklanmaktadır. Her ne kadar bağımsızlık referandumu İspanya’nın iç meselesi 

olarak yorumlansa da Juncker’in açıklamaları Katalanları cesaretlendirmektedir. 

                                                           
576  “Katalonya İspanya'dan bağımsızlık referandumuna gidiyor”, BBC Türkçe, 2017, 

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40219587 (e.t. 30.10.2017) 
577  “Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonuçları açıklandı”, Anadolu Ajansı, 

http://aa.com.tr/tr/dunya/katalonyadaki-bagimsizlik-referandumu-sonuclari-
aciklandi/924426 (e.t. 02.09.2017) 

578  “Katalonya'daki bağımsızlık referandumuyla ilgili bilinmesi gerekenler”, BBC Türkçe, 
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41437383#anchor6 (e.t. 02.09.2017) 

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40219587%20(e.t.%2030
http://aa.com.tr/tr/dunya/katalonyadaki-bagimsizlik-referandumu-sonuclari-aciklandi/924426
http://aa.com.tr/tr/dunya/katalonyadaki-bagimsizlik-referandumu-sonuclari-aciklandi/924426
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41437383#anchor6
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Tek taraflı düzenlenen referandumun AB tarafından kınanmaması yakın gelecekte 

Katalanların ve diğer ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlık taleplerine dayanak teşkil 

edebilir. Görünen o ki Katalonya’nın bağımsızlığına giden süreci Avrupa Birliği 

tayin edecektir. 

Uluslararası hukuk perspektifinden Katalonya’nın bağımsızlık referandumu 

ele alındığında; Kuzey Irak örneğinde olduğu gibi Katalanlar sömürge yönetimi ve 

yabancı işgali altında olma ve ırkçı rejim altında yaşama kriterini sağlamamaktadır. 

Bu bağlamda İHT tıpkı Kuzey Irak örneğinde olduğu gibi Katalanlara da 

uygulanamaz. Çünkü herhangi bir hak ihlalinin olduğu iddia edilemez. Nitekim 

Katalanlar İspanya genelinde çeşitli ayrıcalıklara sahip olmuştur: “Tarihsel 

milliyet” kabul edilen üç özerk bölgeden birisi yapılmıştır. 1979’da yürürlüğe giren 

Katalonya Özerklik Statüsü uyarınca Katalanca, Kastilya diliyle birlikte bölgenin 

ikinci resmi dili olmuştur. Generalitat, özerk bir polis gücü oluşturma dâhil geniş 

bir yetki alanına sahip kılınmıştır. 2006 yılında otonom statüde yapılan reformla 

Generalitat’ın yetkileri arttırılmış ve Katalanlar bir “ulus” olarak 
nitelendirilmiştir. Öte yandan Katalonya, gelişmiş sanayisine ve ticaretine paralel 

olarak sadece İspanya’nın değil, Avrupa’nın da kültürel ve ekonomik 

merkezlerinden biridir. Dolayısıyla ekonomik self determinasyon hakkının ihlal 

edildiğine dair bir nişane de söz konusu değildir. Bu bağlamda Katalanların 

bağımsızlık girişimi hem İspanya Anayasası’nın 2. Maddesinde belirtilen, “İspanya 

ulusunun ve ortak vatanının çözülmez birliğini ve bütün İspanyolların 

bölünmezliğini” hem de uluslararası hukukun yerleşik kurallarını ihlal etmektedir. 

SONUÇ: ULUSLARARASI HUKUKUN BOŞLUĞU AYRILMA 

OLGUSU  

BM Anlaşması’nda yer almasına rağmen self determinasyon hakkı 

tanımlanmamış, kapsamı ve parametreleri belirlenmemiştir. Bu durum kavrama 

farklı dönemlerde farklı anlamların yüklenmesine neden olmuştur. 

 Sömürgecilik sona ermesine rağmen dinamik bir hak olarak ayrılıkçı 

birimleri cezbetmeye devam etmektedir. Günümüzde özellikle içsel ve ekonomik 

boyutlu self determinasyon hakkı revaçtadır. Ayrılma hakkı ve self determinasyon, 
demokrasinin bir genişlemesi değildir. Ayrılma hakkı ile demokratikleşme arasında 

paralellik kurmak hatalıdır. Ayrılma mücadeleleri kapsamlı insan hakları ihlalleri 

ortaya çıkarmaktadır ve demokrasiye öldürücü bir tehdit yöneltebilmektedir. Zira 

ulusal self determinasyon hakkının ayrılma hakkı olarak görülmesi halinde ayrılan 

devletler yeni azınlıklar yaratacaktır.579 

                                                           
579  Raju G. C. Thomas, “Self Determination and International Policy”, World Affairs, 

160/1, (1997), 24-25.  
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Devlet uygulamalarına baktığımızda Soğuk Savaş dönemi boyunca 

devletlerin toprak bütünlüğü ilkesine üstünlük tanındığı görülmektedir. Sömürgeci 

olmayan ortamlarda self determinasyon ilkesi ülkesel bütünlük ilkesine tabi 

kılınmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde ise self determinasyon ve ayrılma amaçlı 

çatışmalarda artış olduğu gözlemlenmektedir. Tek taraflı ayrılma girişimleri 

özellikle Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Ukrayna ve Sırbistan gibi yenice 

bağımsız devletlerde meydana gelmektedir. Katalan, İskoç ve Flaman örneklerinde 

olduğu gibi bir yandan bütünleşmeye çalışan Avrupa’da “bağımsızlık” sloganları 

yükselmektedir. Öte yandan benzer süreç Kuzey Irak örneğinde Ortadoğu’da da 

yaşanmaktadır. 

Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için, self determinasyon hakkı, 

sömürgecilik bağlamı dışında yeniden yorumlanmalı ve çerçevesi kesin olarak 

çizilmelidir. UAD, Kosova konusundaki danışma görüşünde bu şansı 

değerlendirme yoluna gitmeyerek bir fırsatı tepmiştir. Aksi halde genişletilmiş bir 

self determinasyon hakkı, pandoranın kutusunu açmak anlamına gelecektir. 

Hâlihazırda dünya üzerinde 6000 etnik grubun olduğu hesaba katılırsa her etnik, 
dinsel ve dilsel grubun ayrılma taleplerinin karşılanması, sınırsız parçalanmaya 

sebep olacaktır ki uluslararası barış, güvenlik ve istikrarı temin etmek imkânsız 

hale gelecektir. Her durum, olay ve olgu farklı parametreleri içerisinde barındırsa 

da demokrasinin güçlendirilmesi, ekonomik açıdan bağımlılık ayrılmaları 

önleyebilir. Ayrıca uluslararası toplumun ikircikli bir tutumdan vazgeçmesi ve tek 

sesli olması sorunların çözümünde anahtar rol oynayacaktır. 

Sonuç olarak Soğuk Savaşı’n sona ermesi, egemenlik ve ülkesel bütünlük 

kavramlarına zorluklar çıkarmakla birlikte fiiliyatta ayrılma konusundaki 

geleneksel görüşleri kökten değiştirmemiştir. Ele alınan örnek olaylar çerçevesinde 

günümüzde tek taraflı ayrılma hakkının uluslararası hukukun bir normu haline 
gelmediği iddia edilebilir.  
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KONSTRÜKTİVİZİM’DEN NEO-REALİZM’E TÜRKİYE’NİN 

IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ POLİTİKASINA  
TEORİK BAKIŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI580 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile olan 

ilişkilerini teorik perspektifte incelemektir. İkili ilişkilerde yaşanan değişim ve 

dönüşümlere bakılacak olursa, Türkiye’nin Kuzey Irak politikasının tek bir teoriye 

dayanarak açıklanamayacağı ifade edilebilir. Bu çalışmanın temel varsayımı, 2011-
2015 yılları arasında konstrüktivist, 2015’ten sonra neo-realist kuramın, 

Türkiye’nin IKBY politikasını izah edebilmesidir. Türkiye ile Iraklı Kürtler 

arasındaki ilişkiler, resmi olarak, Türkiye ve ABD arasında 5 Kasım 2007 

Mutabakatı’ndan sonra başladı. PKK terör örgütünün ortaya çıkışı ve Kuzey 

Irak’ta sahip olduğu kamplar, son kırk yıldır Türkiye için en önemli tehdit ve sorun 

olduğu bilinmektedir. Bu durum, Türkiye’nin Kuzey Irak politikasının temelini 

oluşturmakta, “kırmızı çizgi” olarak da ifade edilen bu politika, Türkiye’nin Irak’ın 

kuzeyinde kesinlikle bir Kürt devletinin kurulmasına müsade etmeyeceğine 

dayanmaktadır. Ayrıca, Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ile Türkmenlerin 

siyasal ve sosyal haklarının savunulması, Türkiye’nin Irak politikasının diğer 

sacayaklarını oluşturmaktadır. ABD’nin 2003 yılındaki işgalinden sonra 2005 

yılında Anayasal bir yönetim olarak kurulan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ilr 

Türkiye’nin ilişkileri, bu süreçte PKK’nın gerçekleştirdiği saldırılar, Bölgesel 

Yönetimin bunu desteklemesi ve bağımsızlık yönünde atılan adımlar nedeniyle 
kötü bir seviyedeydi. 5 Kasım Mutabakatı’ndan sonra, karşılıklı ziyaretlerin 

gerçekleşmesi, PKK terörü konusunda IKBY’nin Türkiye’yi desteklemesi ve 

ekonomik ilişkilerde yaşanan gelişmeler, Türkiye-IKBY ilişkilerinin gelişmesine 

yardımcı oldu. Bu süreçte, ikili ilişkilerde kimliksel bir yakınlaşma da görüldü. Bu 

durum, Türkiye’nin başlattığı ve toplumda “Kürt Açılım”ı olarak bilinen açılım 

süreci ile Arap Baharının başlamasından sonra bölgede mezhepsel gerilimlerin 

yükselmesine dayanmaktadır. Dolayısıyla, devletlerin dış politika davranışlarını 

kimlik temelli açıklayan konstrüktivist teori, Türkiye’nin IKBY politikasında 

görünür hale geldi. 2015 Temmuz’unda Türkiye’nin Kuzey Irak’a düzenlendiği 

askeri operasyonlardan sonra ikili ilişkiler, uluslararası sistemin devletlerin dış 

politikasını şekillendirdiği varsayımıyla hareket eden neo-realist kuram 
çerçevesinde cereyan etmektedir. Bu dönemde, Türk iç ve dış polkitikasında 

güvenlik odaklı politikaların zuhur ettiği görülmektedir. Türk dış politikasında 

güvenlik odaklı politikaların önplana çıkmasında, yaşanan bazı gelişmelerin (PKK 
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ve IŞİD’in saldırıları, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe 

Girişimi, PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde devlet kurma 

girişimleri, bölgesel ve küresel güçlerle Suriye krizinde yaşanan gerilimler), 

IKBY’nin Bağımsızlık Referandumunun ve milliyetçiliğin yükselmesinin etkileri 

bulunmaktadır. Özellikle, Suriye Krizi ve IKBY’nin Bağımsızlık Referandumu, 

Ankara-Erbil ilişkilerinin gerilimesinde önemli faktörler olarak telakki edilebilir. 
Sonuç itibariyle, günümüzde Türkiye’nin IKBY’ye yönelik politikası neo-realist 
kuram çerçevesinde izah edilebileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Konstrüktivizm, Neo-Realizm, Türk Dış Politikası, 

IKBY, AK Parti. 
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ORTADOĞU’DAKİ KRİZLERİN NATO ÜLKELERİNİN 

SAVUNMA HARCAMALARINA ETKİSİ 

Prof. Dr. Filiz GİRAY581 
Prj. Asist. Servet TAŞDELEN582 

ÖZET 

Ortadoğu’da yaşanan krizler aynı zamanda soğuk savaş dönemindeki 

kutuplaşmayı diriltmektedir. Bölgedeki hakimiyet mücadeleleri bu durumu 
yaratmaktadır. Bölgede bulunan zengin doğalgaz yatakları ve petrol rezervleri bu 

çatışmaların öncül nedenleri arasındadır. Tüm bu oluşumlar sonucu Ortadoğu 

özellikle son yıllarda savunma harcamalarında bölgesel olarak artışın en yoğun 

yaşandığı yer konumundadır. Bu çalışmanın amacı, Ortadoğu’da yaşanan krizlere 

yönelik NATO ülkelerinin savunma harcamalarında ne tür bir değişikliğe 

gidildiğini araştırmaktır. Çalışma sonucunda, Ortadoğu’da yaşanan krizlerin 

NATO ülkelerinin savunma harcamalarına etkisini ortaya koymak ve bunun 
NATO üyesi ülkelerce nasıl karşılandığı belirlenebilecektir. Böylece devletlerin 

güvenlik kaygıları ile savunma harcamalarındaki paralellik ölçülecektir.  

Anahtar Kelimeler; Ortadoğu, Kriz, NATO, Savunma Harcamaları. 

ABSTRACT:  

The crises in the Middle East also raise the polarization in the Cold War 
period. The dominance struggles in the region create this situation. The rich of 
natural gas deposits and oil reserves in the region are among the leading causes of 
these conflicts. As a result of all formation, the Middle East is especially a place 
which has the highest increase in defense spending in the region as regionally in 
the last years. The aim of this study is to determine what kind of changes NATO 
countries defense expenditures have towards the crises in the Middle East. In the 
end of the study, it will be determined the effects of the crises in the Middle East 
on the defense expenditures of NATO countries and how it is provided by NATO 
member countries. Therefore, it can be measured the parallel in defense expenses 
with the security anxiety of the states. 

Key Words; Middle East, Crisis, NATO, Defense Expenditure. 
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GİRİŞ 

NATO, ABD öncülüğünde 4 Nisan 1949 tarihinde dayanışma amaçlı bir 

araya gelen 12 ülke (ABD, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İngiltere) tarafından uluslararası 

askeri bir savunma örgütü olarak kurulmuştur (Sandler and George, 2016:180). 

1949-1954 arası dönem genel olarak NATO’nun kuruluş dönemidir. 1955 yılında 

Almanya’nın katılımı önemli bir gelişmedir (Dutheil de la Rochère, Josselin, 

Rocaboy, 2011:90). Tarihsel süreç içerisinde ittifakın üye sayısı artmış 2017 yılı 

itibariyle Karadağ’ın katılımı ile de bu sayı 29’a ulaşmıştır.583 

NATO, II. Dünya Savaşından sonra kapitalist sistem ile yönetilen 

devletlerin, SSCB liderliğinde sosyalist sistem ile yönetilen devletlerin yayılmacı 

ve tehlike arz eden politikalarına karşı oluşturulan askeri ittifaktır. Kuruluşunda 

NATO’nun görev alanı SSCB nedeniyle Atlantik Bölgesi olarak çizilmiştir. Bu 

nedenle NATO aslında, olası bir savaş durumunda bütün üye ülkelerin ittifak 

halinde olması gerektiği ve kolektif hareket etme misyonu ile kurulmuş bir 

uluslararası örgüttür (Taşkın, 2012:362).  

NATO’nun kuruluş amacı ve görev alanı; üye ülkelerin barış düzenini 

korumak, savunma ile ilgili sorunları çözmek, sosyal gelişmeyi ve özgürlüğü 

sağlamak, çatışma bölgelerinde güvenliği temin etmek ve askeri savaş döneminde 

üye ülkelerin askerlerini eğitmektir. Dünya genelinde savunma harcamaları 

miktarının iki trilyona yaklaşırken ABD’nin başını çektiği NATO ülkelerinin 

toplam savunma harcamaları ise, dünyanın toplam savunma harcamalarının 

yarısından fazladır. Günümüzde askeri harcamalarda ön plana çıkan bölge 

Ortadoğu’dur. Bu çalışmada Ortadoğu’da yaşanan krizlere yönelik NATO 

ülkelerinin savunma harcamalarında yarattığı değişiklikler üye ülkelerin tutumları 

araştırılmaktadır. Dört bölüm şeklinde organize edilen bu çalışmanın ilk 

bölümünde soğuk savaş sonrasında NATO’nun konumu anlatılmaktadır. İkinci 

bölümde soğuk savaş sonrası NATO savunma harcamalarının gelişimi 

açıklanmaktadır. Çeşitli NATO zirvelerinde savunma harcamalarına ilişkin 

görüşler alınan kararlar üçüncü bölümde yer almaktadır. Dördüncü bölümde 

Ortadoğu’da savunma harcamalarının analizi yapılmaktadır. Birtakım istatistiki 

veriye dayalı yapılan analizler sonuç bölümde değerlendirilip öneriler sunulmuştur. 

 

                                                           
583  Diğer NATO üyesi ülkeler ve birliğe katılma tarihleri: Türkiye (1952), Yunanistan 

(1952), Almanya (1955), İspanya (1982), Çek Cumhuriyeti (1999), Macaristan (1999), 

Polonya (1999), Bulgaristan (2004), Estonya (2004), Letonya (2004), Litvanya (2004), 
Romanya (2004), Slovakya (2004), Slovenya (2004), Arnavutluk (2009), Hırvatistan 

(2009) ve Karadağ (2017).  
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1. SOĞUK SAVAŞ SONRASI NATO 

Avrupa’da komünist rejimlerin çözülmeye başlaması, SSCB’nin dağılma 

sürecine girmesi 40 yıldır Avrupa’da görünmeyen etnik çatışmaların ve güvenlik 

sorunların meydana gelmesine neden olmuştur. Özellikle 9-10 Kasım 1989’da 

Berlin Duvarı’nın yıkılması, Çekoslovakya'da 7 Aralık 1989'da demokratik bir 

koalisyon hükümetinin kurulması, 22 Aralık 1989'da Ceausecu rejiminin çökmesi, 

1 Temmuz 1991’de Varşova Paktı'nın dağılması ve son olarak 20 Aralık 1991’de 

Sovyetler Birliği'nin dağılması Avrupa’da yaşanan temel sorunlardan birkaçını 

oluşturmaktadır. Ancak Avrupa’da yaşanan bu gelişmeler soğuk savaşın sona 
ermesiyle sonuçlanmış NATO’yu yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine itmiştir 

(Sandler and Murdoch, 2000:298). 

1990’ların başında, Doğu Bloku’nun dağılması Sovyet askeri etkisi, artık 

uluslararası güvenlik için önemli bir tehdit olmaktan çıkmıştır. Irak’da askeri 
kapasitenin düşürülmesi ve İsrail-Arap diyaloğunun başlaması Ortadoğu’da büyük 

ölçekli çekişmeleri düşürmesine yol açması gibi etkenlerle NATO’nun da varlığı 

tartışılmaya başlanmıştır (Haveman and Deardorff, 1993:247). Çünkü SSCB’nin 

dağılması ile birlikte ABD’nin başını çektiği NATO bünyesindeki Avrupa 

devletleri, ABD’nin himayesi altında kurtulup kendi yollarını çizerek artık kendi 

kaderlerinin kendileri belirlemek kararını almışlardır. İttifak üyelerinin bu kararına 

razı olmayan ABD ise NATO’nun mutlaka devam etmesi gerektiğini 

savunmaktaydı. Bunun nedeni de, NATO’ya ihtiyaç duyulan Ortadoğu, Kuzey 

Afrika, Balkanlar ve Kafkaslar gibi sorunlu bölgelerin hala var olmasıdır (Deniz, 

2012:363).  

NATO’nun varlığına ilişkin tartışmaların devam ettiği 1990’lı yılların 

başında Balkanlar’da mikro milliyetçilik hareketleri, bölgesel çatışmalar, etnik 

problemler ve Yugoslavya’nın dağılması ile Balkanlarda yaşanan bu olaylar 

NATO’nun devam etmesi yönündeki kararları güçlendirmiştir (Ok, 2015:50). 
Böylelikle NATO’nun devam etmesi gerektiğini savunan ülkelerin istekleri olmuş 

ve bu ülkelerin lehine karar çıkmıştır. 

Ancak NATO, soğuk savaş ve sonrasında birliğini ve etkinliğini devam 

ettirmeyi başarabilmiştir. NATO’nun gücü, etkin örgüt yapılanmasından, üyeleri 

arasındaki dayanışmadan, ortak değer ve çıkarlardan olduğu kadar, dönüşebilme ve 

dönüşürken de güvenlik ortamını şekillendirebilme yeteneğinden gelmektedir. 

NATO’nun bu özelliği, uluslararası arenada meydana gelen değişikliklere esneklik 

gösterebilmesinden kaynaklanmaktadır (Bilgin Varlık, 2012:71). 

2000’li yılların başında globalleşmenin etkisi ile ortaya çıkan yeni risklerle 

beraber var olan sorunların daha belirsiz ve karmaşık bir hal almasına neden 

olmuştur. ABD’de 11 Eylül Saldırılarının hemen sonrasında ABD, NATO’ya 

başvurarak 5. maddenin uygulanmasını istemesi NATO’nun varlığının ve 
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devamlığının sağlanmasında önemli bir zemin kazandırmıştır (Deniz, 2012:363). 

Etkili bir NATO’ya üyelerin kurumsal bütünlüğünü temin etmek ve aralarında 

bölgesel istikrarın sağlanması için gereklidir (Bugajski, 2016: 27-29). 

2. SOĞUK SAVAŞ SONRASI NATO’NUN SAVUNMA 

HARCAMALARINDA DEĞİŞİM 

NATO savunma harcamalarına ilişkin karar ve tercihleri, ekonomik 

konjonktüre, stratejik değişikliklere ve yaşanan askeri hareketlere uygun 

geliştirilen esnek politikalar ile şekillenmektedir. 

Soğuk savaş sonrasında dünya güvenlik yapısında önemli değişimler 

yaşanmıştır. Özellikle askeri kuvvetlerin yapılanması ile devletlerin savunma 

harcamalarında da değişimler gözlenmiştir (Sandler and George, 2016:181-183). 
Örneğin 1960’larda NATO üyesi en küçük sekiz ülke savunmaya milli gelirlerinin 

yarısından çoğunu harcarken (Dudley and Montmarquette, 1981:6) 1990’larda 

özellikle NATO’nun Avrupa devletlerinden oluşan üyelerinin yanı sıra ABD’de de 

büyük oranda kuvvet tasarrufu gerçekleştirilmiştir. Soğuk savaş sonrasında NATO 

üyesi ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzdesi olarak bütçelerinde 

savunmaya ayırdıkları pay % 4.5’dan % 2.5’a düşürülmüştür (Collins, 2002:54). 

İttifakın en büyük üyesi olan ABD ise, soğuk savaş döneminde savunma 

harcamalarında % 25 ila % 30 oranında küçülmeye gitmiş ve askeri güçlerini aynı 

ölçüde düşürmüştür (Eliot, 2000:42). Bu faaliyetler başta İngiltere, Fransa, 

Almanya olmak üzere diğer birçok NATO üyesi devletin savunma harcamalarını 

gözden geçirmelerine neden olmuştur. Soğuk savaş döneminde NATO üyesi 

devletler, savunma harcamalarını düşürme kararı alarak tasarruf edilen bölümlerini 

ordularını modernize etmeye yönelik kullanma yoluna gittikleri görülmüştür (Ok, 

2015:44). 

11 Eylül 2001 yılında ABD’ye yönelik gerçekleşen saldırılarda NATO, 

ABD’nin öncülüğünde tekrardan savunma harcamalarını artırmaya başlamıştır 

(Sandler and George, 2016:177). Global bir güç olma yolunda ilerleyen ittifakın, 

yeni risklerle savaşan diğer uluslararası güçlerle beraber yürümek zorunluluğu 

doğmuştur. İttifak’ın artan misyonu, üye devletlerin giderek sayısının çoğalması ve 

tehditlerle kaynağında mücadele etme ihtiyacı, İttifak’ın diğer uluslararası güç 

dengeleriyle yakın ilişkiler içinde yer almasına neden olmuştur. Böylelikle üye 

devletler, yeniden askeri ve savunma harcamalarını artırma yoluna gitmişlerdir. 

ABD’nin Irak’ın işgali ile Arap Baharının başladığı tarihler arasındaki 

NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarının GSYİH içindeki payları Tablo 1’de 

yer almaktadır.  

 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

433 

Tablo 1: NAT0 Ülkeleri Savunma Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı  
2003-2010 (%) 

Ülke 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ABD 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 4,2 4,6 4,7 
Almanya 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 
Arnavutluk 1,3 1,4 1,4 1,6 1,8 2,0 1,5 1,6 
Belçika 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 
Bulgaristan 2,7 2,5 2,4 2,2 2,3 1,9 1,9 1,8 
Çekya 1,9 1,7 1,8 1,6 1,4 1,2 1,3 1,2 
Danimarka 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 
Estonya 1,7 1,7 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 1,7 
Fransa 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,5 2,3 
Hırvatistan  2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 1,8 1,8 1,7 
Hollanda 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 
İngiltere 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 
İspanya 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 
İtalya 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 
Kanada 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,2 
Karabağ xxx xxx 2,7 2,3 1,7 1,9 1,9 1,8 
Letonya 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,1 
Litvanya 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 
Lüksemburg 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 
Macaristan 1,6 1,5 1,4 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 
Norveç 2,0 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5 
Polonya 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,8 1,8 1,8 
Portekiz 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 2,0 2,0 
Romanya 2,1 2,0 2,0 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 
Slovakya 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 
Slovenya 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 
Türkiye 3,3 2,7 2,4 2,4 2,3 2,2 2,5 2,3 
Yunanistan 2,5 2,6 2,8 2,8 2,7 3,0 3,2 2,7 

Kaynak: NATO Military Expenditure Database, 2003-2010. 

 

Tablo 1’e görüldüğü üzere ABD’nin GSYİH içindeki savunma 

harcamalarının payının 2008’den sonra artmıştır. Bu durumun başlıca nedeni, 

ABD’nin Irak’ın işgalidir. Savunma harcamaları payında artışın olduğu diğer 

NATO üyesi ülkeler ise, başta Yunanistan olmak üzere İngiltere, Kanada ve 
Portekiz’dir. Örneğin Yunanistan’ın 2003 yılında GSYİH içinde savunma 

harcamalarındaki payı % 2,5 iken, 2010 yılında artarak bu oran % 2,7 olmuştur. 

Ancak 2003-2010 dönemi arasında istisnalar dışında genel olarak NATO üyesi 

ülkelerin savunma harcamaları oranına bakıldığında bir düşüş olduğu 

gözlenmektedir. 
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Tablo 2: Arap Baharı Sonrası NAT0 Ülkeleri Savunma Harcamalarının GSYİH 

İçindeki Payı 2011-2018 (%) 

Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
ABD 4.78 4.42  4.08  3.77  3.56 3.56 3.57  3.50 
Almanya 1.28 1.31 1.22 1.18 1.18 1.20 1.24 1.24 
Arnavutluk 1.53 1.49 1.41 1.35 1.16 1.10 1.11 1.19 
Belçika 1.04 1.04 1.01 0.98 0.92 0.92 0.91 0.93 
Bulgaristan 1.32 1.34 1.46 1.32 1.26 1.26 1.27 1.56 
Çekya 1.07 1.05 1.03 0.95 1.03 0.96 1.04 1.11 
Danimarka 1.31 1.35 1.23 1.15 1.12 1.17 1.16 1.21 
Estonya 1.68 1.90 1.91 1.96 2.05 2.13 2.08 2.14 
Fransa 1.86 1.87 1.86 1.82 1.78 1.79 1.78 1.81 
Hırvatistan  1.60 1.53 1.46 1.40 1.35 1.21 1.27 1.30 
Hollanda 1.26 1.23 1.16 1.15 1.12 1.15 1.16 1.35 
İngiltere 2.40 2.17 2.27 2.17 2.06 2.15 2.11 2.10 
İspanya 0.94 1.04 0.93 0.92 0.93 0.81 0.90 0.93 
İtalya 1.30 1.24 1.20 1.08 1.01 1.12 1.15 1.15 
Kanada 1.23 1.10 0.99 1.01 1.20 1.15 1.36 1.23 
Karabağ 1.75 1.66 1.47 1.50 1.40 1.42 1.38 1.58 
Letonya 1.01 0.88 0.93 0.94 1.04 1.46 1.69 2.00 
Litvanya 0.79 0.76 0.76 0.88 1.14 1.49 1.73 1.96 
Lüksemburg 0.39 0.38 0.38 0.38 0.43 0.40 0.52 0.55 
Macaristan 1.05 1.03 0.95 0.86 0.92 1.02 1.05 1.08 
Norveç 1.51 1.47 1.48 1.51 1.46 1.54 1.55 1.61 
Polonya 1.72 1.74 1.72 1.85 2.22 2.00 1.89 1.98 
Portekiz 1.49 1.41 1.44 1.31 1.33 1.27 1.24 1.36 
Romanya 1.29 1.22 1.28 1.35 1.45 1.41 1.72 1.93 
Slovakya 1.09 1.09 0.98 0.99 1.13 1.12 1.10 1.20 
Slovenya 1.30 1.17 1.05 0.97 0.93 1.00 0.98 1.20 
Türkiye 1.64 1.59 1.52 1.45 1.39 1.46 1.52 1.68 
Yunanistan 2.38 2.29 2.22 2.21 2.31 2.41 2.38 2.27 

Kaynak: NATO Military Expenditure Database, 2011-2018. 
*2018 yılı tahminidir. 

 
Tablo 2’de Ortadoğu’da Arap Baharı devrimlerinin yaşandığı 2011 yılından 

günümüze kadar (2018) NATO üyesi ülkelerin savunma harcamaların GSYİH 

içindeki payları yer almaktadır. Tablo 2’ye bakıldığında Estonya ile Letonya hariç 

NATO üyesi ülkelerin söz konusu tarihler arasında savunma harcamalarında ciddi 

düşüşlerin olduğu gözlenmektedir. 2000-2010 döneminde artışların görüldüğü 

ABD, Yunanistan, İngiltere gibi ülkelerde de bu pay düşmüştür. Bu seyir 

Ortadoğu’da yaşanan krizler/devrimlerin NATO üyesi ülkeleri etkilenmediğini 

göstermektedir. Bu durum ABD’nin Irak’a girdiği 2003 yılından 2018 yılına kadar 

ABD, Türkiye ve NATO’nun savunma harcamalarının GSYİH içindeki payları 

karşılaştırmalı olarak gösterildiği Şekil 1’de de görülmektedir. 
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Şekil 1’e bakıldığında ABD’nin 2009 yılına kadar savunma harcamalarının 

GSYİH içindeki payında artan bir trend izlenildiği görülmektedir. Ancak sonraki 

dönemlerde ABD’nin savunma harcamaları payında düşüşler yaşanmıştır. Her ne 

kadar ABD’nin savunma harcamaları payında düşüşler yaşansa da NATO 

ortalamasının çok üstündedir. Türkiye’ye bakıldığında ise 2009 yılına kadar 
savunma harcamalarının GSYİH içindeki payının %2’nin üzerinde olduğu ve 

sonraki dönemlerde bu oranın altına düştüğü görülmektedir.  

 

Şekil 1: ABD, Türkiye ve NATO Savunma Harcamaları Karşılaştırması (GSYİH 

%) 

 
Kaynak: NATO Military Expenditure Database 2003-2018 Verilerinden Yararlanarak 
Oluşturulmuştur. 

*2018 yılı tahminidir. 

 

1990’larda soğuk savaştan sonrası 1990’larda NATO da tartışma 

konularından biri savunma yükünün paylaşımıdır. 1990-99 dönemi boyunca, büyük 

müttefikler küçük devletlerin yükünü omuzlamak durumda kalmışlardır. Bu 

durumun yani orantısız dağılımın yakın gelecekte sorun yaratacağı teorik 

modellerle öngörülmüştür (Sandler and Murdoch, 2000:297).  

3. NATO ZİRVELERİNDE SAVUNMA HARCAMALARI 

NATO savunma harcamalarına yön veren çeşitli nato zirveleri yapılmıştır. 
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3.1. Roma Zirvesi 

Soğuk Savaş dönemi boyunca temel felsefesi Sovyetler Birliği’nin ve 

Demir Perde’nin tehditlerine karşı ittifak üyelerinin ortak hareketini amaçlayan 

NATO, yeni bir dönüşüm sürecine ve yeni bir strateji arayışlara girmiştir (Purtaş, 

2005:9). “Yeni Stratejik Konsept” olarak ifade edilen bu strateji, NATO’nun 

Kasım 1991 Roma zirvesinde açıklanmıştır.  

“Yeni Stratejik Konsept” ile Roma Zirvesi’nde NATO’nun uluslararası 

barış ve güvenliği tesis etmek adına uygulamaya koyacağı yeni misyon dört ana 

maddede toplanmıştır. Bunlar (Özlük ve Özlük, 2014:214);  

 Avrupa’da demokratik kurumların gelişmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl 

yollarla çözümlenmesine dayanan; hiçbir ülkenin bir Avrupa ülkesini tehdit 
edemeyeceği ya da güç kullanma yoluyla egemenlik kuramayacağı istikrarlı bir 

güvenlik ortamının sağlanması, 
 NATO’nun 4. maddesinde de belirtildiği üzere, ittifak üyelerinin 

güvenliğini sağlamak için risk oluşturabilecek olası gelişmeler dahilinde, ittifakın 

çıkarlarını ilgilendiren konulara yönelik gerekli koordinasyonu sağlayacak Atlantik 

ötesi bir forumun tesis edilmesi, 
 NATO’ya üye ülkelerin topraklarına yönelik herhangi bir tehdit ve 

saldırıya karşı üye ülkeleri savunmak ve caydırma mekanizması görevini yerine 

getirmesi, 
 Avrupa’da stratejik dengenin korunmasıdır.   
Roma Zirvesi ile NATO, yeni bir stratejik konsept değişimine gitmiştir. Bu 

değişim gerek siyasi alanda gerekse de askeri ve sosyal alanlarda görülmektedir 

(Özlük ve Özlük, 2014:214). Siyasi alanda değişmelerin en önemlilerinden biri 

NATO’nun başta Sovyetler Birliği olmak üzere Orta-Doğu Avrupa, Balkanlar ve 

Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerin artırılmasıdır. Askeri alana bakıldığında ise 

güvenlik ve tehdit sorununun yaşadığı her bölgede NATO’nun bir barış gücü ile 

orda olabileceği ve gerekli müdahalelerde bulunabileceğidir. Böylelikle NATO 5. 

madde584 gereği her bölgede olabileceğini vurgulamıştır. BU çerçevede NATO 

üyeleri Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi belirli bir düşman ile karşı karşıya 

olmasa da ciddi belirsizlikler yaşadığı ve olası bütün tehdit ve risklere karşı tedbir 

aldığı görülmektedir. Roma Zirvesi’nin ardında, NATO’nun savunma ve güvenlik 

                                                           
584  5. Madde: Taraflar, Kuzey Amerika’da veya Avrupa’da içlerinden biri veya daha 

çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak 

değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası’nın 51. Maddesi’nde 

tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde 

güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı 

kuvvet kullanımı da dâhil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya 

uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.  
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alanında yerinin ne olacağı, hangi konularda müdahalede bulunacağı, savunma 

harcamaları düzeyinin ne olacağı ve NATO’nun devam edip etmemesi noktasında 

bir takım farklı görüşlerde sonraki NATO zirvelerinde ele alınmıştır. 

3.2. Galler Zirvesi 

İttifak üyesi devletlerin 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde İngiltere’nin Galler 

kentinde bir araya geldiği Zirve’nin ana temaları, Ortadoğu’da uluslararası 

terörizmle mücadele ve savunma harcamalarının artırılması olmuştur (Ok, 

2015:83). Zirvede, NATO üyesi devletlerin savunma harcamalarının GSYİH’ye 

oranının en az % 2 düzeyinde olması gerektiği ve gereken hassasiyetin üye 

devletler tarafından gösterilmesi üzerinde durulmuştur. Söz konusu konu 8-9 
Temmuz 2016 tarihinde NATO Varşova Zirvesinde de ısrarla belirtilmiş bazı üye 

ülkelerin, reel olarak savunma harcama hedeflerinin gerisinde kaldığı ileri 

sürülmüştür (Yazgan, vd., 2018:120). Şekil 2’de Galler Zirvesi sonrası NATO 

ülkelerinin GSYİH içindeki savunma harcamalarının payları yer almaktadır. 
Galler Zirvesindeki savunma harcamalarının GSYİH’ye oranının minimum 

% 2’lik taahhüdü yerine getiren ülkeler başta ABD olmak üzere Yunanistan, 

Estonya, İngiltere, Letonya, Polonya ve Litvanya olmaktadır. Diğer üye ülkelerin 

çoğu ise savunma harcamalarını artırma eğiliminde olmalarına rağmen ittifakın % 

2 oranına henüz ulaşmış değillerdir.  

Şekil 2: Galler Zirvesi Sonrası NATO Ülkelerinin GSYİH İçindeki Savunma 

Harcamalarının Payı (%) 

 

Kaynak: NATO Military Expenditure Database, 2011-2018.  

*2018 yılı tahminidir. 
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3.3. BRÜKSEL ZİRVESİ 

18 Temmuz 2018 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de zirvesinde, 

ABD hükümetinin üye devletlerin savunma harcamalarının artırılmaması 

yönündeki sert eleştirileri yoğun gündem maddesi olmuştu. Örneğin ABD 

hükümeti, Almanya’yı hedef alarak Almanya ile ABD savunma bütçesi/GSYİH 

oranları kıyaslandığında Almanya’nın % 1 ABD’nin ise % 3,5 paya sahip 

olduğunu belirtilmiştir. Ayrıca ABD, Avrupalı devletlerin ittifakın askeri 

yeteneklerinden Washington’dan çok daha fazla yararlandığını, bu durum daha 

önceki zirvelerde belirtildiği gibi kabul edilemez olduğunu vurgulamıştır. Bundan 

dolayı ABD, ittifak üyelerin savunma harcamalarını artırılmasının altını çizmiştir.  

ABD ittifak yükünün önemli bir bölümünü orantısız ve ‘adil olmayan’ 

şekilde taşıdığını sıklıkla belirtmektedir (Sandler and Murdoch, 2000:299). Bu 
konuda 1955-2006 dönemi için ampirik araştırma yapan Dutheil de la Rochère vd. 

(2011), ABD’nin savunma harcamalarındaki % 10’luk artışın, müttefiklerin 

harcamalarında % 0,16 düşme yarattığı sonucunu tahmin etmişlerdir.  

Şekil 3’te Ortadoğu’da yaşanan Arap Baharı devrimlerin yaşandığı 2011 

yılından 2018 yılına kadar NATO’nun savunma harcamalarının değişim oranları 

yer almaktadır. 

Arap Baharının başlangıç tarihi olan 2011 yılı ve devrimlerin devam ettiği 

2014 yılına kadar NATO’nun savunma harcamaları oranlarından düşüş yaşandığı 

görülmektedir (Şekil 3). 2014 yılında yapılan Galler Zirvesinde ittifakın % 2’lik 

kararı etkili olmuş 2015 yılı itibariyle ittifakın savunma harcamalarının bir önceki 

yıla göre değişimi pozitif yönde olduğu Şekil 3’te ortaya konulmaktadır. 
 

Şekil 3: NATO Savunma Harcamaları Değişim Oranları 2011-2018 (GSYİH %) 

 

Kaynak: NATO Military Expenditure Database, 2018. 
*2018 yılı tahminidir. 
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4. ORTADOĞU’DA SAVUNMA HARCAMALARININ ANALİZİ 

Ortadoğu, çeşitli halklara, dillere, dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış 

ülkemizin de içinde yer aldığı kadim coğrafyanın adıdır (Deniz, 2016: 129). 
Bölgenin en eski sorunu Filistin sorunu ve Arap-İsrail uyuşmazlığıdır. Ayrıca 

Suriye ile Irak, İran ile Irak, Ürdün ile Suriye, Ürdün ile Filistin, Libya ile Suudi 

Arabistan ve ülkelerin kendi iç meseleleri Ortadoğu’nun başlıca sorunlarıdır 

(Poyraz Akyol, 2017:292-293). 

Ortadoğu’da son dönemde yaşanan anlaşmazlık ve çatışmalar dikkatle 

incelendiği zaman, yaşanan olaylara bölge dışı güçlerinde sıklıkla müdahil olduğu 

görülmektedir (Deniz, 2016:133). 2003 yılında Irak’ta yaşanan ülke içi çatışmalar 

ile ABD’nin Irak’a müdahalesi bu durumun en açık örneğini oluşturmaktadır. 

Ardından Arap Baharı kapsamında Tunus, Ürdün, Lübnan, Umman, Sudan, Mısır, 

Yemen, Bahreyn ve son olarak Suriye’de yaşanan ve hala devam eden iç 

karışıklıklara ABD, Rusya ve İran’ın bölgede aktif siyaset yürütmesi bir diğer 

örneğini teşkil emektedir. 

Ortadoğu’da, ABD’ye karşı mücadele içinde olan ve ABD’nin hemen 

hemen her Ortadoğu politikasına karşı paralel politika geliştiren ana aktörler başta 

Rusya olmak üzere İran, Çin ve Kuzey Kore olmaktadır. Özellikle Rusya ile ABD 

arasındaki mücadele soğuk savaş döneminde yaşanan rüzgarların esintileri olarak 
devam etmektedir. Rusya’nın küresel siyasette ABD, AB ve Çin gibi ayrıcalıklı bir 

konuma sahip olma çabası bu rekabetin şiddetini artırmaktadır (Freedman, 

2010:14). Nitekim Rusya’nın gerek eski Sovyet coğrafyasında gerekse de 

Ortadoğu’da ABD, AB ve NATO gibi Batılı aktörlerin nüfuzunun yayılmasına 

kesinlikle izin vermemektedir. Böylelikle bu güç mücadelesinde başarılı olmak için 

savunma mekanizmasını güçlendirmekte gerekli savunma harcamasında 

kaçınmamaktadır (Erşen, 2014:121-122). 

Tablo 3 ve 4’te görüldüğü üzere savunma harcamalarının GSYİH içindeki 

payı açısından yüksek paya sahip olan Rusya, Çin ve Ortadoğu ülkeleri 2000’li 

yıllar boyunca bu trendlerini devam ettirmektedirler. Bu ülkelere Umman, İsrail, S. 

Arabistan ve Rusya dahil edilebilir. Bu gelişimlerin sonucu olarak son yıllarda 

savunma harcamalarında bölgesel olarak artışın en yoğun yaşandığı yer 

Ortadoğu’dur. 
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Tablo 3: Arap Baharı Öncesi Ortadoğu’daki Aktörlerin Savunma Harcamaları 

(GSYİH %) 

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
BAE 4,7 4,6 3,7 3,2 3,3 3,7 5,5 6,0 
Çin 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 2,1 1,9 

Irak xxx 1,7 2,2 1,9 2,2 2,4 2,9 2,7 
İran 1,3 1,5 1,6 3,4 2,8 2,9 3,2 2,9 
İsrail 8,5 8,2 7,6 7,5 6,8 6,6 6,7 6,2 

K. Kore 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,6 
Rusya 3,9 3,5 3,6 3,5 3,4 3,3 4,1 3,8 
S. Arabistan 8,7 8,1 7,7 7,8 8,5 7,4 9,6 8,6 
Umman 12,2 12,1 11,8 10,8 10,3 7,6 9,3 8,3 

Kaynak: SIPRI, 2018. 
 

Tablo 3’te Arap Baharı öncesi Ortadoğu’daki ülkelerin ve aktörlerin 

GSYİH içinde savunma harcamalarına ilişkin payları yer almaktadır. Ortadoğu 

ülkelerinden savunmaya en çok pay ayıran ülke Umman’dır. Umman’dan sonra 

savunma harcamaları yüksek olan diğer Ortadoğu ülkeleri ise Sudi Arabistan, İsrail 

ve Birleşik Arap Emirlikleridir (BAE). Söz konusu ülkelerin savunma 

harcamalarının bu şekilde yüksek olması bulundukları coğrafyada var olabilme 

çabalarının bir sonucu olduğu söylenebilir. Ortadoğu ülkelerinin savunma 

harcamalarının önemli bir bölümü, silah ihracatçısı Batılı devletlerden silah 

alımına yönelik olmaktadır. Rusya’nın savunma harcamalarının yüksek olmasının 

arkasındaki nedene bakıldığında soğuk savaş dönemindeki tehdit algısının devam 

etmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olması, SSCB’nin 

devamı olarak kendini görmesi ve sıcak denizlere inme politikalarının devam 

etmesi gibi nedenler savunma harcamalarına yansımaktadır.  
 

Tablo 4: Arap Baharı Sonrası Ortadoğu’daki Aktörlerin Savunma Harcamaları 

(GSYİH %) 

Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
BAE 5,5 5,1 6,0 5,6 XXX XXX XXX 

Çin 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Irak 2,3 1,9 3,3 3,0 5,3 3,5 3,9 

İran 2,4 2,7 2,2 2,2 2,6 2,8 3,1 

İsrail 6,2 6,0 5,9 6,0 5,7 4,7 4,7 

Rusya 3,5 3,8 3,9 4,1 4,9 5,5 4,3 
K. Kore 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 

S. Arabistan 7,2 7,7 9,0 10,7 13,5 9,9 10,3 

Umman 9,8 16,2 14,8 13,5 14,4 16,0 12,1 

Kaynak: SIPRI, 2018. 
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Arap Baharı sürecinin yaşandığı 2011 yılı ve sonrası yıllarda Ortadoğu 

ülkelerinin savunma harcamalarının GSYİH içindeki payları güvenlik kaygıları 

nedeniyle artış göstermiştir. Bu dönemde de savunma harcamalarında en çok artış 

yapan ülkelerin başında Umman gelmektedir. Arap Baharı sürecinde savunma 

harcamalarını artıran diğer Ortadoğu ülkeleri Sudi Arabistan, Irak ve İran 

olmaktadır. Rusya’nın Ortadoğu bölgesinde hakimiyet savaşına girmesi ile 

savunma harcamalarında artış olduğu görülmektedir.  

SONUÇ: 

Soğuk Savaş döneminin önde gelen uluslararası örgütlerinden biri olan 

NATO, her türlü saldırılara karşı ittifak üyelerini korumak, üyelerin güvenliği 

açısından risk teşkil eden bölgelerde yaşanabilecek gelişmeleri engellemek, 

demokrasi ve barışı tesis etmek gibi bir takım siyasi ve askeri amaçlarla kurulmuş 

ve söz konusu dönemde görevlerini ifa etmiştir. Ancak 1990’ların başında soğuk 

savaşın bitimi ile NATO’nun varlığının devam edip etmemesi yönünde iki farklı 

görüş belirmiştir. Balkanlar’da mikro milliyetçilik hareketlerin başlaması, bölgesel 

çatışmalar ve dünyada yaşanan etnik problemler NATO’nun devam etmesi 

yönünde karar kılınmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla NATO’nun soğuk savaş 

sonrası yaşadığı değişim ve dönüşüm süreci, ittifakın güçlenmesini sağlamış ayrıca 

birlik üyelerinin aynı çatı altında devam etme kararlarına olumlu katkı sunmuştur. 

Gelinen nokta itibariyle NATO’dan beklenen, yaşanan güvenlik ve terör 

sorunlarına etkili çözümler üretmek ve misyonuna uygun şekilde dünya barışına 

tarafsız bir katkı sağlamaktır. 

Dünya genelinde savunma harcamalarının miktarının iki trilyona 

yaklaşırken, ABD’nin başını çektiği NATO ülkelerinin toplam savunma 

harcamaları ise, dünyanın toplam savunma harcamalarının yarısından fazlasını 

oluşturmaktadır. Ancak NATO üyesi ülkelerin içinde en büyük paya sahip ülke 

ABD olmaktadır. Bu durum savunma harcamaları açısından NATO’nun ana 

aktörünün ABD’nin olmasına neden olmuştur. 

2003 yılında Irak savaşıyla başlayıp 2011 yılında Arap Baharı ile devam 

eden Ortadoğu’da yaşanan krizlerin NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına 

pek bir etkisi olmadığı savunma harcamalarındaki değişim oranlarına dayalı olarak 

ileri sürümek mümkündür. NATO üyelerinin çıkar odaklı hareket ettikleri 

(Almanya örneği) ve savunma harcamalarını da bu yönde kanalize ettikleri GSYİH 

içindeki savunma harcamaları payından anlaşılmaktadır.  

Savunma harcamaları konusunda üye ülkeler 2014 yılındaki Galler 

Zirvesinde 2024 yılına kadar 10 yıllık dönem içerisinde GSYİH’nin minimum % 

2’sini savunma harcamalarına ayrılması kararlaştırılmasına rağmen bu taahhüde 

sadece belirli ülkeler (ABD olmak üzere Yunanistan, Estonya, İngiltere, Letonya, 

Polonya ve Litvanya) uymuştur. Bu taahhüdü yerine getirmeyen ittifak üyelerin 
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herhangi bir cezai müeyyide ile karşılanması söz konusu olmadığı için ittifak 

üyeleri savunma harcamalarını artırma konusunda istekli davranmadıkları 

görülmektedir. NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarında durum böyle iken 

son yıllarda savunma harcamalarında bölgesel olarak artışın en yoğun yaşandığı 

yer Ortadoğu’dur. Asya bölgesi açısından ise Rusya’nın savunma harcamalarında 

ciddi bir artış olduğu gözlenmektedir. 

Sonuç olarak NATO’nun dünya’da yaşanan güvenlik ve terör sorunlarına 

misyonuna uygun çözüm getirmek, dünya’da barışı tesis etmek ve dünya 

demokrasisine katkı sağlamak için bütün üye devletlerin birlikte hareket etmeleri 

kaçınılmazdır. Bu yüzden NATO’nun hızla değişen güvenlik çevresinde mali 

performansını geliştirmesi gerekmektedir.  
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SURİYE VE VİETNAM: ABD DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME 

Doç. Dr., Gökhan TELATAR  

ÖZET 

Vietnam Savaşı, ABD gibi bir büyük gücün Kuzey Vietnam gibi zayıf bir 

devlete karşı kolayca başarı elde edeceğini umarak giriştiği ve yıllar süren askeri 

mücadelede büyük bir hezimete uğramasının tarihteki en çarpıcı örneğidir. Bu 

nedenle ne zaman ABD veya başka bir güçlü devlet zayıf bir devlete yönelik askeri 

müdahale gerçekleştirse Vietnam örneği akla gelmektedir. Nitekim ABD’nin yakın 

dönemde Afganistan ve Irak’a karşı gerçekleştirdiği ve büyük zorluklarla 

karşılaştığı askeri müdahaleler de Vietnam tecrübesi ile benzeştirilmektedir. Bunun 

en güncel örneği ise Suriye iç savaşıdır. Suriye iç savaşı, uzun zamandır devam 

ediyor olması ve dış güçlerin müdahil olmasıyla bir vekâlet savaşına dönüşmesi 

nedeniyle Vietnam savaşına benzetilmektedir. Ayrıca, Vietnam Savaşı ile benzer 

şekilde, dünyanın en güçlü devleti olan ABD Beşar Esad rejimini çok fazla 

zorlanmadan devirebileceğini umarak Suriye’deki gelişmelere müdahil olmasına 

rağmen bugün bu amacı gerçekleştirmekten çok uzak bir noktada bulunmaktadır. 

Dolayısıyla ABD tıpkı Sovyetler Birliği ve Çin’in verdiği aktif destek nedeniyle 

Kuzey Vietnam’ı dize getirmekte başarısız olması gibi, bugün de Çin’in diplomatik 

desteği Rusya ve İran’ın ise hem diplomatik hem de askeri desteği nedeniyle 

Suriye’de Esad rejimini devirmekte başarısız olmuştur. Vietnam’dan mağlubiyet 

ile çekilmek zorunda kalan ABD, Suriye’den de aynı şekilde eli boş dönmeyi 

istememektedir. Dolayısıyla, Esad rejiminin devrilmesinin artık mümkün 

olmadığını kabullenmiş olmakla birlikte, iç savaş sonrası Suriye’sinde mümkün 

olduğu kadar çok etki sahibi olmayı istemektedir. Bunun karşısındaki en büyük 

engel kuşkusuz Esad rejiminin Rusya ve İran’dan aldığı aktif destektir. Bu nedenle 

ABD, iç savaş sona erdikten sonra yeni Suriye’de söz sahibi olmasını sağlayacak 

çıkış yolları aramaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, Suriye iç savaşının ABD için yeni bir Vietnam 

hezimeti olup olmadığını incelemektir. Bunun için önce Suriye iç savaşının 

Vietnam savaşı ile benzer ve farklı yönleri ortaya konulacak, daha sonra ABD dış 

politikası açısından karşılaştırmalı bir analiz yapılacaktır. Bu bağlamda Suriye iç 

savaşının ABD için Vietnam Savaşı ile aynı şeyi ifade edip etmediği 

Washington’ın her iki savaşa yönelik algılamaları, çıkarları ve amaçları 

çerçevesinde ortaya konulacaktır. Ayrıca ABD’nin Suriye iç savaşında izlediği 
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politikalar, kullandığı araçlar, bunların sonucunda elde ettiği başarılar ve uğradığı 

başarısızlıklar Vietnam Savaşı örneğiyle karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. 

Son olarak, ABD’nin Suriye politikasının geleceğine ilişkin muhtemel alternatifler 

tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimler: Suriye İç Savaşı, Vietnam Savaşı, Amerika Birleşik 

Devletleri, Esad Rejimi, Terörizm.  

SYRIA AND VIETNAM: A COMPARATIVE STUDY IN 
TERMS OF U.S. FOREIGN POLICY 

ABSTRACT:   

The Vietnam War is the most striking example in the history that a great 
power (the U.S.) was defeated by a weak state (the North Vietnam) at the end of a 
struggle for long years despite initiated the war by hoping to be successful easily. 
Therefore, Vietnam defeat is remembered when U.S. or another powerful state 
initiates a military intervention against a weak state. U.S.’ Afghanistan and Iraq 

interventions in recent years in which the U.S. faced difficulties are considered as 
similar to Vietnam experience. The most recent example of this situation is the 
Syrian civil war. The Syrian civil war is considered as similar to the Vietnam War 
because of the fact that there is a war in Syria for long time not only between 
Bashar Al-Assad regime and rebels but also between their supporters. Moreover, 
similar to the Vietnam War, the U.S. as the most powerful state in the world is 
failed to topple Assad regime despite it intervened in Syria by hoping to be 
successful easily. Similar to U.S.’ failure to defeat North Vietnam because of 
Soviet Union’s and China’s active support, the U.S. failed to topple Assad regime 

in Syria because of China’s diplomatic support and Russia and Iran’s both 

diplomatic and military support. The U.S. withdrew from Vietnam without any 
success or gaining, but the Washington wants to avoid similar failure in Syria. The 
U.S. aims to be influential as much as possible in new Syria after the civil war 
although Washington admitted the fact that it is impossible to topple Assad regime. 
The biggest difficulty against the U.S. to reach this goal is Russia’s and Iran’s 

active support to Assad regime. Therefore, the U.S. searches alternative ways 
which will secure its influential role in new Syria after the civil war.  

The purpose of this study is to examine whether the Syrian civil war is a 
new fiasco of the U.S. similar to Vietnam defeat. Firstly, similarities and different 
characteristics of the Syrian civil war and the Vietnam War will be displayed. 
Later, the U.S.’ approaches towards the Syrian civil war and the Vietnam War will 
be compared. In this context, the U.S.’ perceptions, interests and purposes in both 

the Syrian civil war and the Vietnam War will be examined. Moreover, the U.S.’ 

policies, instruments, successes and failures in the Syrian civil war will be evaluate 
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in comparison with the Vietnam War. Lastly, policy alternatives of the U.S. 
towards Syrian crisis will be discussed.  

Key Words: Syrian Civil War, Vietnam War, United States of America, 
Assad Regime, Terrorism.  

GİRİŞ  

Suriye iç savaşı Ortadoğu gibi stratejik bir bölgede yaşanıyor olması, yedi 

yılı aşkın bir süredir devam ediyor olması, büyük yıkımlara, can ve mal kaybına 

yol açması, ortaya çıkardığı mülteci sorunundan ve terörizm tehdidinden dolayı 

çok sayıda ülkeyi etkilemesi gibi nedenlerle uluslararası ilişkilerin en önemli 

gündem maddesi haline gelmiştir. Suriye iç savaşının bu kadar uzun sürmesinin ve 

uluslararası gündemi meşgul etmesinin belki de en önemli küresel ve bölgesel 

güçlerin karşılaşma alanı haline gelmesidir. Bu süreçte etkili olan küresel aktörler 

olarak Rusya, ABD ve Çin’in, bölgesel aktörler olarak da Türkiye, İran, Suudi 

Arabistan ve İsrail’in öne çıktığı görülmektedir.  

Suriye iç savaşı yukarıda bahsedilen özellikleri nedeniyle Vietnam Savaşı 

ile benzeştirilmektedir. Nitekim Suriye iç savaşının müdahil olan ABD585, 
Rusya586, İran587 ve Türkiye588 gibi dış güçler için Vietnam benzeri bir bataklığa 

                                                           
585  “Velayeti: Suriye, ABD’nin İkinci Vietnam’ı Olacak,” 20 Haziran 2018, 

https://tr.mehrnews.com/news/1871132/Velayeti-Suriye-ABD-nin-ikinci-Vietnam-
%C4%B1-olacak (e.t. 25.09.2018); Sean Kennedy, “Is Syria America’s Next 

Vietnam?,” November 13, 2015, https://edition.cnn.com/2015/11/13/opinions/kennedy-
syria-vietnam/index.html (e.t. 25.09.2018); Erik Goepner and A. Trevor Thrall, “Syria 
will be the Next Vietnam-Style War If Obama Doesn't Learn From History,” 6 

November 2015, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/06/syria-next-
vietnam-style-war-if-obama-doesnt-learn-history (e.t. 25.09.2018); Daniel Dolan, “Is 

Syria Another Vietnam Moment,” September 20, 2013, 

https://news.usni.org/2013/09/20/opinion-syria-another-vietnam-moment (e.t. 
25.09.2018).  

586  Taylor Dinerman, “Is Syria Russia’s Vietnam?,” 28 September 2015, 

https://observer.com/2015/09/is-syria-russias-vietnam/ (e.t. 25.09.2018); Ben Caspit, 
“Will Syria Become Russia’s Vietnam?,” December 14, 2015, https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2015/12/israel-russia-submarine-syrian-coasts-intelligence-
data-iran.html (e.t. 25.09.2018); Abdullah Muratoğlu, “Suriye Rusya’nın İkinci 

Vietnam’ı mı Olacak?,” 6 Ekim 2015, 

https://www.yenisafak.com/yazarlar/abdullahmuradoglu/suriye-rusyaunin-ikinci-
vietnamui-mi-olacak-2022218 (e.t. 25.09.2018).  

587  Kenneth Pollack, “Pushing Back Against Iran in Syria, Tehran’s Vietnam,” 14 February 

2018, https://www.newsweek.com/pushing-back-against-iran-syria-tehrans-vietnam-
806775 (e.t. 25.09.2018); Juan Cole, “Are Iran and Russia Risking Their Own Vietnam 

https://www.yenisafak.com/yazarlar/abdullahmuradoglu/suriye-rusyaunin-ikinci-vietnamui-mi-olacak-2022218
https://www.yenisafak.com/yazarlar/abdullahmuradoglu/suriye-rusyaunin-ikinci-vietnamui-mi-olacak-2022218
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dönüşebileceği yorumları yapılmaktadır. Ancak bu benzeştirmenin en önemli 

nedeni, her iki olayda da ABD’nin önemli role sahip olmasıdır. Bir başka ifadeyle, 

Suriye ve Vietnam benzeştirmesi ABD’nin her iki olaydaki konumunun 

benzerliğinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada da Suriye ve Vietnam örnekleri 

ABD dış politikası açısından karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır.  

Vietnam Savaşı, ABD gibi bir büyük gücün Kuzey Vietnam gibi zayıf bir 

devlete karşı kolayca başarı elde edeceğini umarak giriştiği ve yıllar süren askeri 

mücadelede büyük bir hezimete uğramasının tarihteki en çarpıcı örneğidir. Bu 

nedenle ABD veya başka bir büyük gücün daha zayıf bir devlete karşı, barındırdığı 

riskleri yeterince dikkate almadan ve kolayca başarı elde edeceğini umarak almış 

olduğu askeri inisiyatiflerin bu aktörler açısından Vietnam’daki benzer şekilde 

sonuçlanacağı sık sık dile getirilmektedir. ABD’nin Suriye krizine müdahil olması 

da benzer şekilde olmuştur. ABD, Ortadoğu’da nispeten zayıf bir devlet olan 

Suriye’de rejimi değiştirmeyi amaçlayan ayaklanmalar başlayınca muhaliflerin 

askeri, siyasi ve ekonomik olarak desteklenmesi durumunda rejimin kısa sürede 

devrileceğini öngörerek gelişmelere müdahil olmuştur. Ancak aradan geçen zaman 

içinde Beşar Esad rejimi devrilmediği gibi, ABD bu sürecin sonunda da 

Vietnam’daki gibi hem amacını gerçekleştirememe hem de hiçbir kazanç elde 

edememe riskiyle karşı karşıya bulunmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, Suriye iç savaşı ile Vietnam Savaşı’nın ABD dış 

politikası perspektifinden karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma dört bölümde 

yapılacaktır. İlk olarak, Suriye iç savaşının Vietnam savaşı ile benzer ve farklı 

yönleri ortaya konulacaktır. Daha sonra, Suriye iç savaşının ABD için Vietnam 

Savaşı ile aynı şeyi ifade edip etmediği Washington’ın her iki savaşa yönelik 

algılamaları, çıkarları ve amaçları çerçevesinde ortaya konulacaktır. Üçüncü 

bölümde, ABD’nin Suriye krizi boyunca izlediği politikalar ve kullandığı araçlar 

Vietnam Savaşı örneğiyle karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Son olarak, 

ABD’nin Suriye krizi boyunca elde ettiği başarılar ve uğradığı başarısızlıklar 

Vietnam Savaşı örneğiyle karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır.  

 

 

 

                                                                                                                                      
in Syria?,” September 15, 2015, https://www.thenation.com/article/are-iran-and-russia-
risking-their-own-vietnam-in-syria/ (e.t. 25.09.2018).  

588  Çengiz Çandar, “Suriye “Türkiye’nin Vietnam’ı” Olabilir mi?,” 14 Mayıs 2015, 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/cengiz-candar/suriye-turkiyenin-vietnami-olabilir-
mi-1357338/ (e.t. 25.09.2018); “HDP’li İsimden Türkiye’ye Afrin Tehdidi,” 6 Şubat 

2018, https://m.timeturk.com/hdp-li-isimden-turkiye-ye-afrin-tehdidi/haber-844207 (e.t. 
25.09.2018); Mehmet Kılıç, “Afrin: Türkiye’nin Vietnam’ı?,” 29 Ocak 2018, 

https://www.artigercek.com/haberler/afrin-turkiye-nin-viyetnam-i (e.t. 25.09.2018).  
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1. SURİYE İÇ SAVAŞI VE VİETNAM SAVAŞI: BENZERLİKLER 

VE FARKLILIKLAR  

Suriye ve Vietnam geçmişte Fransız sömürgesi olup daha sonra bağımsız 

olan devletlerdir. Sömürge döneminin bu devletlerin siyasal yaşamında önemli 

etkilerinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak sömürgeciliğin Vietnam 

Savaşı’nın ve Suriye iç savaşının ortaya çıkışı üzerindeki etki derecesi farklıdır. 

Vietnam Savaşı sömürge yönetiminin sona ermesinin hemen akabinde 

gerçekleşmiş ve sömürgeci güç de çatışmada taraf olmuş, sömürge döneminin sona 

ermesinin akabinde Kuzey Vietnam’ın (Vietnam Demokratik Cumhuriyeti) ve 

Güney Vietnam’ın (Vietnam Cumhuriyeti) birleşme konusunda yaşadıkları görüş 

ayrılıkları bu savaşın ana nedeni olmuştur589. Dolayısıyla sömürgeciliğin Vietnam 

savaşı üzerinde doğrudan etkisi olmuştur. Bu etki Suriye iç savaşının 

yaşanmasında daha dolaylı ve sınırlı düzeyde olmuştur. Zira Suriye krizi sömürge 

yönetiminin tamamen son bulmasından (1946) 65 yıl sonra başlamıştır. Ayrıca, 

eski sömürgeci güç Fransa’nın Vietnam’daki etkisi devam ederken, iç savaşın 

başladığı yıllarda Fransa’nın Suriye siyaseti üzerinde pek bir etkisi kalmamıştır. 

Ancak Fransız yönetimi döneminde Suriye’de yapay sınırların, bölgesel ve 

aşiretsel farklılıkların körüklenmesi, Arap milliyetçiliğinin bastırılması için 

azınlıkların desteklenmesi gibi uygulamaların bağımsızlıktan sonra bir ulusal 

uzlaşmanın sağlanmasının zorluğuna ve 2011’de iç savaşın başlamasında da etkili 

olan siyasi istikrarsızlıklara zemin hazırladığını da gözden kaçırmamak gerekir590.  

Vietnam’da sömürge yönetimi sona erdikten sonra iki bağımsız devlet 

ortaya çıkmış, bu devletlerden Kuzey Vietnam iki devleti yeniden ve kendi 

ideolojisi altında birleşmesini sağlamaya, Güney Vietnam ise bunun karşısında 

kendi bağımsızlığı ve rejimini korumaya çalışmıştır591. Dolayısıyla Vietnam’da 

yaşanan bir devletler arası savaştı. Suriye iç savaşı ise aynı ülke içerisinde yaşayan 

farklı taraflar arasında gerçekleşen bir iç savaştır. Burada mücadele tek bir devletin 
içinde ve o devletin yönetimini ele geçirmeye yönelik olmuştur. Savaşan 

taraflardan Esad rejimi ülkede kontrolü yeniden sağlamayı, ılımlı ve radikal 

                                                           
589  Alan P. Dobson and Steve Marsh, US Foreign Policy Since 1945 (London and New 

York: Routledge, 2007), 102.  
590  Bu konuda bilgi için bakınız: Ayşe Tekdal Fildiş, “Günümüzde Suriye’de Yaşanan 

Sorunların Tarihsel Arka Planına Kısa Bir Bakış,” Ortadoğu Analiz 5, Sayı. 52 (2013): 

55-62; Christopher Phillips, “Sectarianism and Conflict in Syria,” The World Quarterly 
36, No. 2 (2015): 364.  

591  Fraser Cameron, US Foreign Policy After the Cold War: Global Hegemon, or Reluctant 
Sheriff? (London and New York: Routledge, 2005), 9.  
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muhalifler rejimi devirmeyi, Kürtler tarafından kurulan PYD (Demokratik Birlik 

Partisi) ise mümkün olduğunca geniş bir özerklik elde etmeyi amaçlamaktadır592.  

Vietnam savaşında taraflar farklı ideolojilere sahipti. Kuzey Vietnam 

bağımsızlık sürecinde milliyetçi hareketin en önde gelen ismi komünist Ho Chi 

Minh’in yönetimi altında iken, Güney Vietnam Batı yanlısı Ngo Dinh Diem 

yönetimi altındaydı593. 1954 yılında sömürge yönetimini sona erdiren Cenevre 

Antlaşması’nda iki devletin 1956’da yapılacak seçimlerle birleşmesi 

öngörülmesine rağmen, tarafların farklı ideolojileri birleşmenin önünde engel 

oluşturmuş ve bu da savaşa giden yolu açmıştır594. Dolayısıyla Vietnam’da savaşan 

tarafların ideolojik duruşlarının net olduğu, ayrıca ABD, SSCB ve Çin gibi dış 

güçlerin ideolojik dürtülerle müdahil olduğu, bu nedenle ideolojinin savaşta 

oldukça etkili bir faktör olduğu görülmektedir.  

Suriye iç savaşında ise savaşan tarafların ideolojik duruşları bu kadar net 

değildir. Öncelikle, Vietnam savaşının aksine, komünizm Suriye’de destek bulan 

bir ideoloji değildir. Her ne kadar PYD sosyalist ideolojiyi benimsese595 de, 
örgütün ABD tarafından desteklendiği dikkate alındığında bu ideoloji ekseninde 

hareket ettiğini söylemek mümkün değildir. Suriye’de ideolojik anlamda en fazla 

öne çıkan şey mezhepsel farklılıklardır. Nitekim Beşar Esad Alevi, O’na karşı 

savaşan muhalifler ise Sünni’dir. Ancak aynı mezhebe sahip olan muhalifler 

arasında da ciddi farklılıklar vardır. Nitekim Sünni muhalifler ılımlılar ve 

radikaller olarak birbirinden ayrılmakta ve bu kesimler birbirleriyle savaşmaktadır. 

Dolayısıyla Suriye iç savaşında ideolojik anlamda çok aktörlü ve karmaşık bir 

tablo söz konusudur. İdeolojinin iç savaştaki rolü değerlendirildiğinde ise, 

mezhepsel ayrışmaların savaşın çıkmasında etkili olmakla birlikte, tarafların aldığı 

pozisyonlara bakıldığında savaşın gidişatında daha fazla etkili olduğunu söylemek 

mümkündür596.  

Suriye iç savaşı ile Vietnam Savaşı’nın en önemli ortak özelliği her ikisinin 

de vekâlet savaşı özelliği taşımasıydı. Her iki savaşta da dış güçler oldukça etkin 

ve belirleyici bir role sahip olmuştur. Nitekim bu savaşların bu kadar uzun sürmesi 

                                                           
592  Muriel Asseburg and Heiko Wimmen, “Civil War in Syria: External Actors and Interests 

as Drivers of Conflict,” SWP Comments (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, No. 
43, 2012), 1; Fabrice Balanche, “Rojava’s Sustainability and the PKK’S Regional 

Strategy,” August 24, 2016, https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/rojavas-sustainability-and-the-pkks-regional-strategy (e.t. 25.09.2018).  

593  Cameron, US Foreign Policy After the Cold War, 9.  
594  Dobson and Marsh, US Foreign Policy Since 1945, 102.  
595  Can Acun ve Bünyamin Keskin, “PKK’nın Kuzey Suriye Örgütlenmesi: PYD-YPG,” 

SETA Rapor, (2016): 37.  
596  Suriye iç savaşında mezhep faktörünün rolü konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız: 

Phillips, “Sectarianism and Conflict”, 357-376; Jomana Qaddour, “Unlocking the 

Alawite Conundrum in Syria,” The Washington Quarterly 36, No. 4 (2013): 67-78.  
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ve uluslararası gündemin merkezine oturması, dış güçlerin (küresel aktörlerin) 

yerel aktörler (vekiller) aracılığıyla dolaylı bir savaşın içinde olması nedeniyledir.  

Vietnam Savaşı’nda Çin ve SSCB Kuzey Vietnam’ı desteklemekteydi. 

Vietnam’ın geçmişte Çin’in yönetiminde olması597, Çin’in Vietnam’a ilgisinin 

daha yoğun olması ve bu ülke ile kara sınırına sahip olması nedeniyle Çin’in 

SSCB’ye göre daha fazla müdahil olduğu görülmektedir. ABD ise Güney 

Vietnam’ı desteklemekteydi. Savaşın başladığı 1955 yılından beri Güney 

Vietnam’ı destekleyen ABD, 1963 yılından itibaren kendi askerleriyle bu ülkenin 

yanında savaşmaya başlamıştı598. Dolayısıyla bu savaş Doğu ve Batı Bloklarının 

dolaylı bir savaşıydı. Burada ABD ile Çin ve SSCB doğrudan doğruya bir çatışma 

içine girmediği, savaşan farklı taraflara destek verdikleri için birbirleriyle dolaylı 

olarak savaşmış, yani bir vekâlet savaşı yürütmüşlerdir.  

Suriye iç savaşında da ABD ile Rusya ve Çin farklı saflarda yer almaktadır. 

Rusya ve Çin, İran ile birlikte Esad rejimini desteklemekte, ABD ise muhalifleri 
desteklemektedir. Vietnam’dan farklı olarak, Suriye iç savaşında Çin’in rolü daha 

sınırlı düzeyde olup, Rusya’nın Esad rejimine daha aktif destek verdiği 

görülmektedir599. Vietnam savaşında Çin ve Rusya doğrudan savaşmayıp Kuzey 

Vietnam’a silah, para, askeri eğitim ve danışmanlık desteği verirken600, bugün 

Suriye’de aynı nitelikteki desteği ABD bazı muhaliflere vermektedir601. Bir başka 

ifadeyle, Vietnam Savaşı’nda taraflardan birinin yanında doğrudan savaşan dış güç 

ABD iken, Suriye iç savaşında bu devlet Rusya ve İran olmuştur602. Ayrıca, 

                                                           
597  Brantly Womack, China and Vietnam: The Politics of Asymmetry (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006), 104-105.  
598  David G. Marr, “The United States in Vietnam: A Study in Futility,” Annals of 

American Academy of Political and Social Science 397 (September 1971): 16-17.  
599  Curtis Ryan, “The New Arab Cold War and the Struggle for Syria,” Middle East Report 

262 (Spring 2012): p.31; Asseburg and Wimmen, “Civil War in Syria”, 3-4; Sina Azodi 
and Arman Mahmoudian, “Iran’s Alliance With Russia in Syria: Marriage of 

Convenience or Strategic Partnership,” September 19, 2018, 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/iran-s-alliance-with-russia-in-syria-
marriage-of-convenience-or-strategic-partnership (e.t. 25.09.2018); Mordechai Chaziza, 
“Soft Balancing Strategy in the Middle East: Chinese and Russian Vetoes in the United 
Nations Security Council in the Syria Crisis,” China Report 50, No. 3 (2014): 248-251.  

600  Howard Jones, Crucible of Power: A History of American Foreign Relations From 1897 
(Lanham: Rowman&Littlefield Publishers Inc., 2008), 311.  

601  “How Many U.S. Troops are in Syria? And What are They Doing There?,” April 4, 

2018, https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/04/04/u-s-troops-syria-and-
what-they-doing-there/486763002/ (e.t. 2.10.018).  

602  İran 2014’ten, Rusya da 2015 sonlarından itibaren Suriye’de Esad rejiminin yanında 

savaşmaktadır. Rusya’nın Suriye’de bir hava (Hmeymim) ve bir de donanma (Tartus) 

üssü bulunmaktadır. “Orta Doğu Yabancı Güçlerin Askeri Üssü Konumunda,” 15 Nisan 

2018, https://www.trthaber.com/haber/dunya/orta-dogu-yabanci-guclerin-askeri-ussu-
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Avrupa devletleri Vietnam savaşında rol almazken hatta ABD’nin Vietnam’a bu 

kadar angaje olmasının Avrupa’nın savunmasını zayıflatacağı yönünde eleştirilerde 

bulunurken603, bugün Suriye iç savaşında bazı Avrupa devletlerinin ABD’ye destek 

verdiği görülmektedir. Örneğin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı iddiaları 

üzerine Nisan 2018’de gerçekleştirilen bombalamaya ABD ile birlikte Fransa ve 

İngiltere de katılmıştır604.  

Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi, farklı dönemlerde ve farklı uluslararası 

koşullarda gerçekleşen Vietnam Savaşı ile Suriye iç savaşı bazı açılardan 

benzerliklere sahip olmakla birlikte, özünde farklı niteliklere sahip olaylardır. 

Ancak ABD’nin her iki olayı algılama şekli benzerlik göstermektedir. Bu nedenle 

ABD her iki olayda da aktif bir aktör olarak yer almış ve benzer politikalar 

izlemiştir. Bu konu bir sonraki başlıkta detaylı bir şekilde ele alınacaktır.  

2. ABD’NİN ÇIKARLARI AÇISINDAN SURİYE VE VİETNAM  

ABD açısından hem Suriye hem de Vietnam uzak coğrafyalarda yer alan, 

tek başlarına büyük öneme haiz olmayan devletlerdir. Ayrıca ABD’nin bu devletler 

ile ittifak ilişkisi bulunmamaktaydı. Dolayısıyla Kuzey Vietnam’ın Güney 

Vietnam’ı kontrolü altına alması ya da Esad rejiminin devrilmesi veya varlığını 

koruması ABD’yi doğrudan ilgilendirmemekteydi. ABD’yi binlerce kilometre 

uzaktaki bu ülkelerdeki iç gelişmelere yoğun bir şekilde müdahil olmaya iten şey 

bu gelişmelerin sonuçlarının ABD’nin o bölgelerdeki çıkarlarını ve müttefiklerinin 

güvenliğini yoğun bir şekilde etkileyecek olmasıydı. Bir başka ifadeyle, Vietnam 

Savaşı ve Suriye iç savaşı bu devletlerin kendi iç meseleleri olsa da, etkilerinin 

ülke sınırlarını aşacak ve bölgesel dengeleri ciddi bir şekilde etkileyecek olması 

nedeniyle ABD’nin ve diğer aktörlerin müdahalesine neden olmuştur.  

O halde ABD, Vietnam ve Suriye’deki gelişmeleri bu iki ülkenin bulunduğu 

bölgelerdeki çıkarları perspektifinden değerlendirmiştir. Nitekim Vietnam, Doğu 

Bloku’nun en güçlü ülkeleri olan Çin ile SSCB’ye ve Bağlantısızlar Bloku’nun 

liderlerinden Hindistan’a komşu olması nedeniyle stratejik bir konuma sahipti. 

Dolayısıyla Kuzey Vietnam’ın bu ülkelerle ilişkileri ve bu ülkelerin Kuzey-Güney 

Vietnam mücadelesinden elde edecekleri olası avantajlar ABD’nin Vietnam 

                                                                                                                                      
konumunda-360697.html, (e.t. 2.10.018); Angela Stent, “Putin’s Power Play in Syria,” 

Foreign Affairs 95, No. 1 (2016): 106; Paul Bucala, “Iran’s New Way of War in Syria,” 

A Report by the Critical Threats Project of the American Enterprise Institute and The 
Institute for the Study of War (February 2017): 3.  

603  Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (Cilt 1-2: 1914-1995) (İstanbul: Alkım 

Yayınevi), 677.  
604  “ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’yi Vurdu,” 14 Nisan 2018, 

https://www.ntv.com.tr/dunya/abd-ingiltere-ve-fransa-suriyeyi-vurdu-saldirida-
tomahawk-fuzeleri-kullanildi,SxAZmgyOJUSYjkimGgWnZQ (e.t. 2.10.2018).  
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politikasını doğrudan etkilemekteydi. Benzer durum ABD’nin Suriye iç savaşına 

bakışında da görülmektedir. Suriye Washington’ın bölgedeki en yakın müttefiki 

İsrail’e, hem ABD’yi hem de bölgedeki müttefiklerini tehdit eden İran’a komşu 

olması nedeniyle stratejik bir konuma sahipti. Suriye’nin Lübnan iç siyaseti 

üzerinde etki kapasitesine sahip olması, Hizbullah ve Hamas ile yakın ilişkisi ile 

İsrail’i tehdit edebilecek olması, Rusya ile geliştirdiği ittifak da Washington’ın 

ilgisini çekmesi için önemli nedenler idi.  

Bu konuyu biraz daha detaylandırmak, yani ABD’nin her iki sürece 

müdahalesindeki stratejik nedenler üzerinde durmak gerekmektedir. ABD’nin 

Vietnam Savaşı’na milyarlarca dolar harcayacak ve yüzbinlerce asker gönderecek 

kadar angaje olmasında Soğuk Savaş belirleyici olmuştur. 1947’den itibaren 

komünizm tehdidini çevreleme politikası izleyen ve bu amaçla dünyanın her 

bölgesinde ittifaklar oluşturan ABD Güneydoğu Asya’daki gelişmelere de tepkisiz 

kalmamıştır. Kuzey Vietnam’ın Ho Chi Minh’in liderliğinde komünist yönetim 

altına girmesi dünyadaki en güçlü komünist devletler olan SSCB ve Çin’e büyük 

bir stratejik avantaj sağlamaktaydı. Zira Kuzey Vietnam Çin’e, Çin de SSCB’ye 

komşu idi. Dolayısıyla kuzeyde SSCB’den güneyde Kuzey Vietnam’a kadar 

uzanan bir komünist hat söz konusuydu. Böylece, SCCB ve Çin Hindiçini’de etki 

alanlarını genişletmekteydi. Bu nedenle ABD Hindiçini’de Fransa’nın rolünü 

devralmış ve Batı yanlısı Güney Vietnam’a destek vererek komünizmin bu bölgede 

yayılmasını çevrelemeye çalışmıştır605.  

Suriye iç savaşına baktığımızda, ABD açısından İran tehdidinin 

çevrelenmesi en önemli önceliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. ABD 

1990’lardan itibaren İran’ı çevrelemeye yönelik bir politika izlemekle birlikte, 
bugün Donald Trump yönetimi Ortadoğu politikasında birinci önceliği İsrail’in 

güvenlik sorunlarının çözülmesine verdiği için İran tehdidinin çevrelenmesi için 

daha aktif bir politika izlemektedir. Suriye İran’ın İsrail’i doğrudan tehdit 

edebilmesine, Filistin sorununa müdahil olabilmesine, Hizbullah ile doğrudan ilişki 

kurabilmesine ve Lübnan iç siyasetine müdahale edebilmesine imkân 

sağlamaktadır. İran’ın iç savaş süresince Esad rejimine siyasi, diplomatik, askeri 

vb. her türlü desteği vermesi ve askerleriyle rejimin yanında savaşması nedeniyle 

bu ülkedeki artan etkisi ABD’yi ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Bu nedenle İran 

etkisinin pasifize edilmesi Trump yönetiminin Suriye’deki en önemli önceliğidir. 

Nitekim ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İran Suriye’de olduğu 

sürece kendilerinin de bu ülkeden çıkmayacaklarını ifade etmiştir606.  

                                                           
605  George C. Herring, From Colony to Supwerpower: U.S. Foreign Relations Since 1776 

(Oxford: Oxford University Press, 2008), 661-662.  
606  “James Jeffrey: İran Olduğu Sürece Suriye’den Çıkmayacağız!,” 29 Eylül 2018, 

https://www.haberturk.com/james-jeffrey-iran-oldugu-surece-suriye-den-cikmayacagiz-
2161474 (e.t. 2.10.2018).  



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

453 

ABD’nin Suriye’deki gelişmelerle ilgilenmesinde etkili olan bir diğer 

önemli faktör Rusya’nın bu ülke ile Soğuk Savaş döneminden beri gelen ve askeri 

boyutu da bulunan yakın ilişkisidir. Rusya’nın BDT toprakları dışındaki ve 

Ortadoğu’daki tek askeri üssü Suriye’de bulunmaktaydı607. Esad rejiminin 
devrilmesi durumunda Rusya Ortadoğu’daki en yakın iki müttefikinden birini 

(diğer İran’dır) kaybetmiş olacaktı. Bu nedenledir ki Esad rejiminin devrilmesi 
Rusya’nın Ortadoğu’daki etkisinin çevrelenmesi açısından büyük önem 

arzetmekteydi. Bunlara ilaveten, Sünni bir yönetimin işbaşına gelmesinin 

sağlanması ve bu şekilde Suriye’nin Hizbullah’a desteği kesmesi ve İsrail’e karşı 

tutumunu yumuşatması da ABD’nin beklentileri arasındaydı608.  

İdeoloji de ABD’nin Vietnam’daki ve Suriye’deki gelişmelere 

müdahalesinde etkili olan bir faktördür. Yukarıdaki satırlarda da değinildiği gibi, 

ABD’nin Vietnam politikası tamamen ideoloji ekseninde şekillenmiş, Güney 

Vietnam’ın komünizmin etkisi altına girmesi durumunda bölgedeki diğer 

devletlerin de domino taşlarının yıkılması gibi birer birer komünizmin etkisi altına 

gireceği düşüncesine dayanan domino teorisi Washington’ın ana hareket noktası 

olmuştur609. ABD’nin Suriye krizine müdahil olmasında da ideolojinin kısmi bir 

rolü olmakla birlikte, Vietnam’dan farklı olarak ideoloji faktörü burada ana etken 

olmamıştır. ABD Suriye’deki tarafların hiçbiri ile aynı ideolojiyi benimsemekte, 

fakat Şii İslam’ı tehdit olarak gördüğü için Sünni kesimleri desteklemektedir. 

Dolayısıyla Ortadoğu’daki mezhepsel ideolojik ayrışmada ABD Sünni tarafındadır. 

Ancak ABD gelişmelere sadece mezhepsel ideoloji penceresinden baksaydı, 

ayaklanmaların başlamasından itibaren Esad’ın devrilmesinden yana olması 

gerekirdi. Oysa Washington yönetimi, her ne kadar Esad rejimi İran ve Rusya ile 

yakın ilişki içinde olmakla ve İsrail ile sorunlar yaşamakla birlikte Esad’ın 

devrilmesi durumunda oluşacak yeni yönetimin nasıl bir dış politika izleyeceği ve 

bunun ABD ve müttefikleri açısından daha olumlu bir sonuç doğurup 

doğurmayacağı konusundaki tereddütleri nedeniyle ilk beş ay (Ağustos 2011’e 

kadar) Esad’lı bir çözüm arayışında olmuştur610. Dolayısıyla ABD’nin Suriye 

politikasında ana belirleyici unsur ideoloji değil, çıkarlardı.  

                                                           
607  Alexey Malashenko, “Russia and the Arab Spring,” Carnegie Moscow Center (2013): 

12.  
608  Jülide Karakoç, “US Policy Towards Syria Since the Early 2000s,” Critique 41, No. 2 

(2013): 239; Mariano V. Ospina and David H. Gray, “Syria, Iran, and Hizballah: A 

Strategic Alliance,” Global Security Studies 5, No. 1 (2014): 32-33.  
609  Cameron, US Foreign Policy After the Cold War, 9.  
610  David W. Lesch, “The Arab Spring –and Winter- in Syria,” Global Change, Peace 

Security 23, No. 3 (2011): 424-425; Pierre M. Atlas, “U.S. Foreign Policy and the Arab 

Spring: Balancing Values and Interests,” Digest of Middle East Studies 21, No. 2 
(2012): 374.  
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3. ABD’NİN İZLEDİĞİ POLİTİKALAR AÇISINDAN SURİYE VE 

VİETNAM  

ABD’nin Vietnam ve Suriye örneklerinde izlediği politikalara bakıldığında, 

bazı benzerlikler var olmakla birlikte, genel olarak farklı politikalar yürüttüğü 

görülmektedir. En önemlisi ise, Vietnam Savaşı boyunca yürütülen istikrarlı 

politikayı Suriye iç savaşında görmek mümkün değildir. Bunun nedeni ise, 

ABD’nin Vietnam Savaşı boyunca tek bir hedefe ulaşmak isterken Suriye iç 

savaşındaki hedeflerini belirlemekte zorlanmasıdır.  

ABD’nin Vietnam Savaşı’na müdahil olurken ulaşmak istediği hedef 

komünizmin Güneydoğu Asya’da yayılmasını durdurmak, bunun için de Kuzey 

Vietnam’ı yenmekti. Bu hedefe ulaşmak için izlenen politikalar istenilen sonucu 

getirmeyince farklı politikalar izlemiştir. Nitekim ABD ilk başta Çin ve SSCB’nin 

desteklediği Kuzey Vietnam’a karşı başarı elde edebilmesi için Güney Vietnam’a 

askeri danışmanlar yollayarak bu ülkenin askeri gücünü artırmaya çalışmıştır. Bu 

politika istenilen başarıyı elde edemeyince, ABD Lyndon Johnson’ın başkanlığı 

döneminde izlenen politikada revizyonlar yaparak Kuzey Vietnam’a karşı 

savaşmaya başlamıştır. ABD’nin savaşa aktif olarak müdahil olması iki aşamada 

gerçekleşmiştir. Bu bağlamda ilk olarak Kuzey Vietnam’daki hedefleri havadan 

bombalamayı tercih etmiş, bu da etkili olmayınca Amerikan kara birliklerini 

göndererek uzun süreli ve yıpratıcı bir savaşın içine girmiştir611. Dolayısıyla 

Vietnam’da başarı elde edilemedikçe değişen şey hedefler değil politikalar 

olmuştur.  

Oysa Suriye iç savaşında ABD ulaşmak istediği hedeflerde sık sık 

revizyonlar yapmıştır. Bunun en önemli nedeni, ABD’nin ayaklanmalar 

başladıktan sonra ulaşmak istediği hedefin ne olduğunu belirlemekte 

zorlanmasıdır. Öncelikle, yukarıdaki satırlarda ifade edildiği gibi, Esad’ın 

devrilmesinin olumlu bir şey olup olmayacağı konusunda Washington’da kafa 

karışıklığı hakimdi. Bu durum, Esad sonrası Suriye’nin İsrail’e yönelik 

yaklaşımının nasıl olacağı konusundaki belirsizlikten kaynaklanmaktaydı. 

Dolayısıyla ABD, Suriye krizinin ilk aşamalarında hem Esad rejiminin geleceği 

konusunda bir karar vermeye çalışmış hem de diplomasi ve yaptırımlar yoluyla 

rejimin reform yapmasını sağlamaya çalışmış, yani Esad’lı bir çözüm için çaba 

sarfetmiştir612.  

                                                           
611  Jones, Crucible of Power, 316; Oral Sander, Siyasi Tarih: 1918-1994 (Ankara: İmge 

Kitabevi, 2001), 290,526-528.  
612  Mark N. Katz, “U.S. Policy Toward Syria: Making the Best of a Bad Situation?,” 

Viewpoints, No. 41 (October 2013): 2; Lesch, “The Arab Spring”, 424-425; Atlas, “U.S. 

Foreign Policy and the Arab Spring”, 374.  
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Bu çabaların bir sonuç vermemesi, Suriye’de şiddetin tırmanması, Esad 

sonrası sürece ilişkin beklentilerin artması sonucunda Barack Obama yönetimi 

Ağustos 2011’den itibaren Beşar Esad’ın gitmesi gerektiğini savunmaya 

başlamıştır613. Baas Partisi’nin ve Alevi azınlığın iktidardan düşmesinden sonra 

Suriye nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Sünni kesimlerin ABD’nin desteğiyle 

yönetime gelmesi durumunda İsrail’e karşı daha dostane Rusya ve İran’a karşı ise 

daha mesafeli bir dış politika izlemesinin, ayrıca Hizbullah ve Hamas’a olan 

desteği kesmesinin Washington’un buradaki beklentisi olduğu ileri sürülebilir. 

Böylece ABD Suriye iç savaşında ulaşmak istediği yeni hedefi Esad rejiminin 

devrilmesi olarak belirlemiştir. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla muhaliflere 

diplomatik, ekonomik ve askeri destek vermiştir614.  

ABD’nin ulaşmak istediği hedeflerde revizyonlara gitmesinin bir diğer 

nedeni de, belirlemiş olduğu hedeflerin ulaşılabilirliği konusunda şüphelere sahip 

olmasıydı. Nitekim Esad’ın devrilmesinin kolay olmayacağının anlaşılması üzerine 

2014 sonlarında yeniden hedef değiştirmiştir. ABD Esad’ın devrilmesi amacını 

arka plana atmış ve ciddi bir tehdit olarak varlığını hissettiren IŞİD (Irak ve Şam 

İslam Devleti/İslam Devleti) ile mücadele edilmesi öncelikli amaç olmuştur615. Bu 
amaçla 2015 sonlarından itibaren Suriye’ye asker göndererek Kürt güçlere teknik 

destek vermeye başlamıştır616.  

                                                           
613  “President Obama: ‘The Future of Syria Must be Determined by Its People, but 

President Bashar al-Assad is Standing in Their Way’,” August 18, 2011, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/08/18/president-obama-future-syria-
must-be-determined-its-people-president-bashar-al-assad (e.t. 25.09.2018); Jeremy 
Pressman, “Same Old Story? Obama and the Arab Uprisings,” in The Arab Spring: 
Change and Resistence in the Middle East, ed. Mark L. Haas and David W. Lesch 
(Boulder: Westview Press, 2013), 226.  

614 “Syria Crisis: Where Where Key Contries Stay,” 30 October 2015, 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-23849587 (e.t. 25.09.2018); Mark 
Hosenbal, “Obama Authorizes Secret Support for Syrian Rebels,” 2 August 2012, 

https://www.reuters.com/article/us-usa-syria-obama-order/obama-authorizes-secret-
support-for-syrian-rebels-idUSBRE8701OK20120802 (e.t. 25.09.2018); Jim Acosta and 
Eugene Scott, “Obama: U.S. Will Keep Backing Syrian Opposition Despite Russian 
Intervention,” October 3, 2015, https://edition.cnn.com/2015/10/03/politics/barack-
obama-syria-russia/index.html (e.t. 25.09.2018); Greg Jaffe and Adam Entous, “Trump 
Ends Covert CIA Program to Arm Anti-Assad Rebels in Syria, a Move Sought by 
Moscow,” The Washington Post, June 19, 2017.  

615  “Obama’dan Esad Sorusuna Yanıt!,” 17 Kasım 2014, 

https://www.posta.com.tr/obamadan-esad-sorusuna-yanit-253872 (e.t. 4.10.2018).  
616  “ABD Askeri İlk Kez Resmen Suriye’de,” 27 Kasım 2015, 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/abdnin-ilk-resmi-kara-gucu-suriyeye-girdi-40019743 
(e.t. 4.10.2018).  
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IŞİD tehdidinin önemli ölçüde kontrol altına alındığı 2018 başlarından 

itibaren, ABD’nin hedeflerinde ve politikalarında bir değişim daha gerçekleşmiştir. 

Suriye’de var olmaya devam edeceğini açıklayan Washington artık iki hedefe 

ulaşmak istemektedir. Birincisi, her ne kadar Esad rejiminin devrilmesinin 
mümkün olmayacağı ortaya çıksa da617, ABD yoğun destek verdiği PYD 

aracılığıyla iç savaş sonrası Suriye’de etkinlik sahibi olmak ve kendisine yakın ve 

mümkün olduğunca geniş bir özerkliğe sahip bir Kürt bölgesinin ortaya çıkmasını 

sağlamak istemektedir618. İkincisi, İsrail’in güvenlik önceliklerine büyük önem 

atfeden Trump yönetimi, İran’ın Suriye’deki etkisini sınırlandırmaya, bu şekilde 

İsrail’i tehdit etme kapasitesini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır619.  

Yukarıdaki satırlardan anlaşılacağı gibi, ABD Suriye ve Vietnam krizlerine 

askeri olarak müdahil olmak zorunda kalmıştır. Doğrudan taraf olunmayan bir 

çatışmaya askeri olarak müdahil olmanın en kolay ve risksiz yolu taraflara silah ve 

askeri teknik destek vermektir. Nitekim ABD Güney Vietnam’a hem silah 

sağlamış hem de sayıları on binleri bulan askeri danışman yollamıştır620. Savaş 

                                                           
617  ABD’nin Suriye’deki en yakın müttefiklerinden Fransa Dışişleri Bakanı’nın bu yöndeki 

açıklaması bu iddiayı destekleyecek bir veri olarak Kabul edilebilir. “Fransa: Esad 

Savaşı Kazandı ama Bir Toplum Olmadan Barışı Kazanamaz,” 2 Eylül 2018, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45390027 (e.t. 25.09.2018). Ayrıca 

Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya arasında 27 Ekim 2018’de gerçekleşen Suriye 

konulu dörtlü zirve sonunda yapılan ortak basın açıklamasında Esad rejiminin 

devrilmesine yönelik politika izleyen liderlerin de Beşar Esad’ın geleceğine ilişkin soru 

karşısında buna Suriye halkının karar vereceğini açıklamaları da Esad rejimini 

devirmeye yönelik politikanın başarısız olduğunun kabul edilmesi olarak 

değerlendirilebilir. “Dörtlü Suriye Zirvesi Sonrası Liderler Basın Toplantısı Düzenledi,” 

27 Ekim 2018, https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-dortlu-suriye-zirvesi-sonrasi-
liderler-basin-toplantisi-duzenledi,5wkbWT-eukahQOCYcN_a4A (e.t. 25.09.2018).  

618  Helin Sarı Ertem, “Surrogate Warfare in Syria and the Pitfalls of Diverging US 

Attitudes Toward ISIS and PYD/YPG” in Violent, Non-State Actors and the Syrian Civil 
War: The ISIS and YPG Cases, ed. Özden Zeynep Oktav, Emel Parlar Dal, and Ali 

Murat Kurşun (Switzerland: Springer, 2018), 146; “‘US Will Remain in Syria for Many 
Years’ – Kurdish Party Representative,” 11 January 2018, 

https://sputniknews.com/analysis/201801111060686869-us-will-remain-in-syria-
kurdish-representative/ (e.t. 4.10.2018); Mona Yacoubian, “U.S. Policy Toward Syria: 
Part I”, Testimony before the House Foreign Affairs Subcommittee on the Middle East 
and North Africa, September 27, 2018, https://www.usip.org/publications/2018/09/us-
policy-toward-syria-part-i (e.t. 5.10.2018); Sherko Kirmanj, “8 Reasons Why America 

Supports the Syrian Kurds,” September 13, 2017, https://nationalinterest.org/feature/8-
reasons-why-america-supports-the-syrian-kurds-22290 (e.t. 4.10.2018); “US Plans 

Open-Ended Military Presence in Syria,” 18 January 2018, 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42731222 (e.t. 4.10.2018).  

619  “James Jeffrey: İran Olduğu Sürece.”  
620  Dobson and Marsh, US Foreign Policy Since, 102-104.  

https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-dortlu-suriye-zirvesi-sonrasi-liderler-basin-toplantisi-duzenledi,5wkbWT-eukahQOCYcN_a4A
https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-dortlu-suriye-zirvesi-sonrasi-liderler-basin-toplantisi-duzenledi,5wkbWT-eukahQOCYcN_a4A
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devam ettikçe ABD sürece askeri olarak daha fazla müdahil olmuş, nitekim 

Amerikan kara birliklerinin de yer aldığı daha fazla asker göndermiş ve Kuzey 
Vietnam ile doğrudan savaşır hale gelmiştir. Vietnam’daki Amerikan askeri sayısı 

zamanla 500.000’e ulaşmıştır621. Dolayısıyla ABD ilk etapta savaşan tarafların 

birini destekleyen bir aktör iken, artık kendisi de kara birlikleri ile savaşan bir taraf 
haline gelmiştir.  

Vietnam’dan farklı olarak, Suriye’de Amerikan kara birlikleri doğrudan bir 

çatışmanın içerisine girmemiştir. ABD sadece IŞİD ve diğer radikal terör 

örgütlerine karşı Eylül 2014’ten itibaren hava operasyonları 

gerçekleştirmektedir622. ABD’nin Suriye krizine askeri müdahalesi, tıpkı Vietnam 

krizinin ilk aşamalarında olduğu gibi, sadece hava bombardımanı gerçekleştirmek, 

muhaliflere silah yardımında bulunmak, askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti 

vermek şeklinde gerçekleşmiştir623. Dolayısıyla ABD, Vietnam krizi ile 
kıyaslandığında, Suriye krizine askeri olarak daha sınırlı düzeyde müdahil 

olmuştur.  

Bir diğer farklılık ise, Amerikan askeri faaliyetleri Vietnam’da devlete yani 

Kuzey Vietnam’a yönelik olurken, Suriye’de çoğunlukla [bazı] muhaliflere yönelik 

olmuştur. ABD Esad rejimi ile çatışma içine girmekten özenle kaçınmış, sadece 

rejimin siviller üzerinde kimyasal silah gibi aşırı güç kullandığı gerekçesiyle 

Suriye’nin askeri tesislerine birkaç kez sınırlı hava saldırılarında bulunmuştur. 

ABD’nin Suriye’deki askeri faaliyetlerinin asıl hedefi başta IŞİD ve El-Nusra 
olmak üzere radikal terör örgütleri olmuştur624.  

4. ABD’NİN BAŞARILARI VE BAŞARISIZLIKLARI AÇISINDAN 

SURİYE VE VİETNAM  

ABD’nin Suriye ve Vietnam krizlerindeki politikaları analiz edilirken 
cevaplanması gereken sorulardan bir tanesi de Suriye iç savaşını ABD için yeni bir 

Vietnam hezimeti olarak değerlendirmenin mümkün olup olmadığıdır. Vietnam 

Savaşı’nın bir hezimet olarak değerlendirilmesinin nedeni, ABD’nin bu savaşta 

hiçbir başarı da elde edememesidir. Nitekim 1973’te Vietnam Savaşı’nı 

sonuçlandıran Paris Antlaşması’nın içeriği, Kuzey ve Güney Vietnam’ı 

                                                           
621  Herring, From Colony to Supwerpower, 739-740.  
622  “ABD’den Suriye’de Beklenen IŞİD Operasyonu Geldi,” 23 Eylül 2014, 

http://t24.com.tr/haber/abdden-suriyede-beklenen-isid-operasyonu-geldi,271528 (e.t. 
2.10.2018).  

623  Andreas Krieg, “Externalizing the Burden of War: The Obama Doctrine and US Foreign 
Policy in the Middle East,” International Affairs 92, No. 1 (2016): 107.  

624  Christopher S. Chivvis and Andrew M. Liepman, Authorities for Military Operations 
Against Terrorist Groups (Santa Monica: Rand Corporation, 2016), 2.  
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bağımsızlığına kavuşturan 1954’teki Cenevre Antlaşması ile öngörülen sürece geri 

dönülmesi yönünde olmuştur. Yani Cenevre Antlaşması ile iki devletin 1956’da 

yapılacak seçimlerle birleşmesi öngördüğü halde bunun Kuzey Vietnam’ın tüm 

Vietnam’a hakim olmasıyla sonuçlanacağı endişesi Vietnam Savaşı’nın nedeni 

olmasına rağmen, bu savaş sonunda imzalanan anlaşma iki ülkenin yeniden 

birleşmek için seçim sürecinin içine girmesini öngörmüştür. Hatta Kuzey Vietnam 

birleşme için seçimleri beklememiş, 2 yıl sonra Güney Vietnam’a saldırmış ve bu 

ülkeyi kısa sürede yenerek iki ülkenin birleşmesini sağlamıştır625. Bu durum, 
ABD’nin 58 bin asker kaybına, 155 milyar dolarlık ekonomik kayba, ayrıca 

bunların Amerikan ekonomisi, halkın psikolojisi ve ABD’nin uluslararası prestiji 

üzerindeki büyük olumsuz etkilerine626 rağmen savaşın sonunda hiçbir kazanım 

elde edememiş olduğunu, yani büyük bir hezimete uğradığını göstermektedir.  

Suriye krizinin sonuçlarına bakıldığında, ABD açısından biraz daha iyimser 

bir tablo söz konusudur. Zira ABD, Suriye krizi süresince bazı başarılar elde 

etmiştir. Nitekim daha önce Suriye üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayan ABD artık 

siyasal, askeri ve ekonomik avantajlar elde etmiş bulunmaktadır. Bu da radikal 

İslamcı terör örgütleriyle mücadelede müttefik olarak seçtiği PYD ile ilişkisi 

sayesinde olmuştur. PYD Suriye topraklarının %25’ini kontrol etmektedir ve bunu 

ABD’nin desteği sayesinde başarmaktadır627. Suriye’nin iç savaş sonrası yeni 

siyasi yapılanmasında PYD’nin elde edeceği özerklik vb. herhangi bir statü 

ABD’nin Suriye’deki etkisini devam ettirmesine yarayacaktır. ABD ayrıca, İŞİD 

ve diğer radikal terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde Suriye’de askeri varlık da 

elde etmiştir. ABD Suriye’de PYD’nin kontrol ettiği alanlar içinde iki hava üssü ile 

sekiz askeri noktaya sahiptir ve buralarda 2.000 askeri bulunmaktadır628. ABD’nin 

Suriye’deki etkisi aynı zamanda ekonomik niteliktedir, çünkü Suriye’nin enerji 

kaynaklarının büyük çoğunluğu PYD’nin kontrol ettiği topraklarda yer 

almaktadır629. Buradan yola çıkarak ABD’nin gelecekte Suriye’nin enerji 

kaynaklarının işletilmesinde söz sahibi olacağı öngörülebilir. Sonuç olarak, Esad 

                                                           
625  Dobson and Marsh, US Foreign Policy Since, 105; Trevor McCrisken, American 

Exceptionalism and the Legacy of Vietnam US Foreign Policy Since 1974 (London: 
Palgrave Macmillan, 2003), 32-33.  

626  McCrisken, American Exceptionalism, 25-26; William D. Nordhaus, “Savaşın Bedeli,” 

Capital, 1 Ocak 2003, https://www.capital.com.tr/capital-dergi/capitalde-bu-ay/savasin-
bedeli (e.t. 2.10.2018).  

627  “Suriye’nin Yüzde 37’si PKK/PYD İle DEAŞ İşgalinde,” 13 Eylül 2017, 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyenin-yuzde-37si-pkk-pyd-ile-deas-isgalinde/909044 
(e.t. 2.10.2018).  

628  “Orta Doğu Yabancı Güçlerin.”  
629  James Masters, “Syria’s Largest Oil Field Captured by US-Backed Forces,” October 23, 

2017, https://edition.cnn.com/2017/10/23/middleeast/syria-oil-field-isis/index.html (e.t. 
3.10.2018).  
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rejimini devirip Suriye’de kendi etkisi altında bir yönetim tesis etme amacıyla 

sürece müdahil olan, bunu gerçekleştirmekte başarısız olarak PYD’ye destek 

vermeye ve bu örgüt aracılığıyla Suriye’nin geleceğinde mümkün olduğu kadar 

çok etki sahibi olmaya çalışmaktadır.  

Madalyonun diğer yüzüne bakıldığında ise daha olumsuz sonuçlar 

karşımıza çıkmaktadır. ABD’nin, Vietnam örneğinde olduğu gibi, Suriye’de de 

gelişmelere müdahil olmaktaki amacını gerçekleştiremediği görülmektedir. 

Nitekim ABD Esad rejimini devirmekte başarısız olurken, bu süreçten Rusya ve 

İran büyük kazançlar elde etmiştir. Rejimin en büyük destekçisi olan Rusya, Soğuk 

Savaş’tan sonra yeniden Ortadoğu’da etkili bir aktör haline gelmiştir630. Rusya gibi 
Esad rejiminin yanında savaşan İran’ın Suriye’deki etkinliği daha da artmış, İsrail’i 

tehdit etme kapasitesi güçlenmiştir631. Ayrıca uzun süren iç savaşın neden olduğu 

otorite boşluğu nedeniyle Suriye radikal grupların ve teröristlerin yuvası haline 

gelmiş ve bu şekilde ABD’ye ve müttefiklerine yönelik tehdit oluşturmaya 

başlamıştır. Böylece ABD dünyanın en güçlü devleti olmasına rağmen gücünün 

sınırları bir kez daha gözler önüne serilmiş ve uluslararası prestiji sarsılmıştır. Bu 

nedenledir ki Suriye başarısızlığı Vietnam’daki başarısızlık ile benzeştirilmektedir. 
Ancak Suriye krizinin maliyetinin Vietnam Savaşı ile kıyaslanamayacak kadar az 

olduğu dikkate alındığında, ABD’nin Suriye hezimetinin boyutunun 

Vietnam’dakinden daha küçük olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim Suriye krizinin 

ABD’ye ekonomik maliyeti 15-20 milyar dolar civarındadır632. Suriye’de 

Amerikan askerleri sahada savaşmayıp sadece hava bombardımanında bulunduğu 

ve muhaliflere teknik destek verdiği için ABD’nin asker kaybı çok azdır633.  

ABD’nin hem Suriye’de hem de Vietnam’da başarısız olmasının en önemli 

sebebi her iki sürecin ortaya çıkış nedenlerini, bu ülkelerin iç dinamiklerini ve 

diğer aktörlerin davranışlarını doğru analiz edememesi olmuştur. Dolayısıyla 

ABD’nin her iki süreçte de benzer nitelikte hatalar yaptığını söylemek 

mümkündür. Daha somut bir şekilde açıklamak gerekirse, önceki satırlarda da 

ifade edildiği gibi ABD Vietnam savaşını komünizmin Güneydoğu Asya’da 

                                                           
630  Stent, “Putin’s Power Play in Syria,” 108-110.  
631  Bucala, “Iran’s New Way of War in Syria,”: 13.  
632  Suriye’de önce rejimi devirmek daha sonra ise radikal terör örgütleriyle savaşmak 

amacıyla sadece Barack Obama’nın başkanlığı döneminde (2017’ye kadar) 12 milyar 

dolar para harcanmıştır. Robert S. Ford, “Syria: Which Way Forward,” February 7, 

2018, http://www.mei.edu/content/article/syriawhich-way-forward-testimony-amb-
robert-s-ford (e.t. 3.10.2018). Trump dönemindeki harcamalara ilişkin rakamlar 

olmamakla birlikte, toplam harcamanın 15-20 milyar dolar civarında olduğu ileri 

sürülebilir.  
633  Zaman zaman çok az sayıda Amerikan askerlerin öldüğüne dair haberler basına 

yansımakla birlikte bu konuda kesin bir sayı bulunmamaktadır.  
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yayılması meselesi olarak görmüştür. Bu kanaatin oluşmasının nedeni Kuzey 

Vietnam’daki komünist yönetimin Çin ve Rusya gibi önde gelen komünist 

devletler tarafından desteklenmesiydi. Bu kanaatin doğruluk payı bulunmakla 

birlikte, Kuzey Vietnam için mesele komünist rejimin korunmasından daha 

fazlasıydı, aynı zamanda bir bağımsızlık süreciydi634. 1946-1954 arasında Fransız 

sömürgeciliğini sona erdirmek için savaşan (I. Hindiçini Savaşı) Kuzey Vietnam, 

1955’ten itibaren ise bölünmüş Vietnam’ı birleştirmek için Güney Vietnam’a ve 

ABD’ye karşı savaşmaya başlamıştır (II. Hindiçini Savaşı). Dolayısıyla Kuzey 

Vietnam açısından ABD Vietnam’ın birleşmesine engel olan bir devlet 

konumundaydı. Bu nedenle de ABD, eski sömürgeci güç olan Fransa’nınkine 

benzer bir konuma yerleştirilmiştir. Kuzey Vietnam bu savaşta desteğe ihtiyaç 

duyduğu için Çin ve SSCB ile işbirliği yapmıştır. Bütün bunlardan anlaşılabileceği 

gibi, bu savaşta ideoloji önemli bir faktör olmakla birlikte Kuzey Vietnam 

meseleye sadece ideolojik perspektiften bakmamış, bu nedenle ABD’ye karşı 

mücadeleden sonuna kadar vazgeçmemiştir.  

Benzer şekilde, ABD’nin Suriye krizini de doğru okuyamadığını ileri 

sürmek mümkündür. Öncelikle, Beşar Esad’ın Alevi olması ve Alevilerin toplam 

nüfus içindeki oranının %12-15 civarında olması rejimin Sünni çoğunluk 

tarafından kolayca devrileceği anlamına gelmemekteydi. Alevilerin yönetim 

kademelerinde oldukça etkili olduğu bir gerçek olmakla birlikte, Suriye’de rejim 

mezhep üzerine değil asıl olarak Baas ideolojisi üzerine kuruludur. Baas Partisi 

içerisinde farklı kesimlerden insanlar da mevcuttur635. Dolayısıyla Suriye’de 

ayaklanmalar Alevi azınlık yönetimine karşı Sünni çoğunluğun başkaldırması 

şeklinde başlamamıştır. Bu nedenle rejime karşı harekete geçecek olan güçlü bir 

muhalefet bulunmamaktaydı. Bu da rejimin devrilmesini zorlaştırmıştır.  

İkinci olarak, ABD’ye göre Suriye krizinde iki taraf vardı: rejim ve Sünni 

muhalifler. Yani Washington Suriye’deki Sünni nüfusun homojen olduğunu 

varsaymaktaydı. Oysa bu büyük muhalif kitle için mezhep faktörü tek belirleyici 

unsur değildi. Böyle olunca kendi içinde farlılıklar arzeden, farklı önceliklere sahip 

olan, dolayısıyla ortak paydada buluşması zor olan bir Sünni nüfus söz konusuydu. 

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Esad rejimini devirmek isteyen ılımlı muhaliflerden 

oluşan ve ABD ile işbirliğine açık olan bir gruptur636. Fakat IŞİD, El-Nusra, İslami 

                                                           
634  Sander, Siyasi Tarih, 528-529.  
635  Radwan Ziadeh, Power and Policy in Syria: Intelligence Services, Foreign Relations 

and Democracy in the Modern Middle East (London: I.B. Tauris, 2011), 9,19-23; Ayşe 

Tekdal Fildiş, “Roots of Alawite-Sunni Rivalry in Syria,” Middle East Policy XIX, No. 
2, (2012): 148-156; Leon Goldsmith, “Syria’s Alawites and the Politics of Sectarian 
Insecurity: A Khaldunian Perspective,” Ortadoğu Etütleri 3, No.1 (July 2011): 36,45,53.  

636  ABD’nin Barack Obama’nın başkanlığı döneminde bu örgüte verdiği destek bu 

işbirliğini göstermektedir. Ancak Obama’nın ardından başkan olan Donald Trump ise bu 

desteği kesmiştir. John Walcott, “Trump Ends CIA Arm Support for Anti-Assad Syria 
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Cephe gibi radikal örgütler rejimi devirmeyi amaçladığı gibi, Batı’yı da tehdit 

olarak görmekte, bu nedenle Batılı ülkeler ile ilişkili ÖSO ve PYD gibi örgütlerle 

de çatışmaktadır637. PYD ise bugün ABD’nin ülkedeki en yakın müttefiki olmakla 

birlikte, Rusya ile de iyi ilişkilere sahip olmakta638, ayrıca Esad rejimi ile karşı 

karşıya gelmekten kaçınmaktadır639. PYD’nin amacı ülkenin kuzeyinde Türkiye 

sınırına paralel mümkün olduğunca geniş bir toprak parçasında mümkün 

olduğunca güçlü bir statü elde etmek olduğu için bu amaca katkı sağlayacak her 
kesimle işbirliğine hazırdır. Dolayısıyla farklı önceliklere sahip olan ve 

önceliklerinin çatışması sonucu işbirliği yapmak bir yana kendi aralarında savaşan 

bir muhalefetin Esad rejiminin karşısında başarı elde etmesi oldukça zordu.  

Son olarak ise, ABD’nin Esad’ın devrilmesine destek vermesi Esad karşıtı 

tüm kesimlerce memnuniyetle karşılanmamış ve bu kesimlerin Washington ile 

işbirliği içinde hareket etmemiştir. Zira Ortadoğu Amerikan karşıtlığının yüksek 

olduğu bir bölgeydi. Ayrıca muhalif kesimin içinde radikal gruplar da yer 

almaktaydı. Esad’ın devrilmesi uzadıkça ve iç savaş devam ettikçe ortaya çıkan 

otorite boşluğundan yararlanmak amacıyla, bu gruplara ilaveten pek çok radikal 

yabancı savaşçı da Suriye’ye gelmiştir. Bu kesimlerin ABD’ye bakışları Esad 

rejimine bakışlarından çok farklı değildir. Bu nedenle ABD Esad yönetiminin 

devrilmesi üzerinde yoğunlaşmak isterken karşısında IŞİD ve El-Nusra gibi yeni 
tehditler bulmuştur. Bu da Suriye’deki gelişmelere daha fazla müdahil olmasına, 

başarı elde etmekte daha fazla zorlanmasına, bu nedenle sık sık hedef ve politika 

değiştirmesine neden olmuştur.  

SONUÇ:  

ABD dünyada askeri güce en sık başvuran devlettir. Vietnam savaşı ise 

ABD’nin gerçekleştirdiği askeri müdahaleler içinde en dikkat çekici olanıdır. 

Bunun nedeni ABD’nin görece çok daha zayıf bir devlete karşı gerçekleştirmiş 

olduğu bir askeri müdahale olmasına rağmen büyük bir hezimete uğramış 

                                                                                                                                      
Rebels: U.S. Officials,” July 20, 2017, https://www.reuters.com/article/us-mideast-
crisis-usa-syria/trump-ends-cia-arms-support-for-anti-assad-syria-rebels-u-s-officials-
idUSKBN1A42KC (e.t. 5.10.2018).  

637  Bu konuda bilgi için bakınız: Michael M. Gunter, “Iraq, Syria, ISIS, and the Kurds: 
Geostrategic Concerns for the U.S. and Turkey,” Middle East Policy XXII, No. 1 
(Spring 2015): 102-110.  

638  Onur Erem, “5 Soruda YPG’nin ABD ve Rusya ile İlişkisi,” 16 Mayıs 2017, 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39937178#anchor3 (e.t. 5.10.2018).  

639  PYD’nin ve Esad rejiminin anlaşmak için görüşmelerde bulunmaları bunun en önemli 

göstergesidir. “Esad Terör Örgütü YPG’yle Masaya Oturdu! 12 Maddelik Anlaşma,” 28 

Temmuz 2018, https://www.cnnturk.com/dunya/esad-teror-orgutu-ypgyle-masaya-
oturdu-12-maddelik-anlasma (e.t. 5.10.2018).  
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olmasıdır. Bu hezimetin ABD üzerindeki psikolojik etkileri büyük olmuştur. Bu 

nedenle ne zaman ABD’nin zayıf bir devlete yönelik askeri müdahale 

gerçekleştirmesi gündeme gelse Vietnam örneği akla gelmektedir. Bu durum 

“Vietnam sendromu” kavramıyla ifade edilmektedir640. ABD Suriye iç savaşına 

giderek daha fazla müdahil oldukça Vietnam’da yaşanan tecrübe daha sık gündeme 

gelmeye başlamıştır.  

Suriye iç savaşı ve Vietnam savaşı eski Fransız sömürgesi devletlerde 

yaşanan bir vekâlet savaşı olması itibariyle birbirine benzemekle birlikte, pek çok 

açıdan farklılık arzetmektedir. ABD’nin her iki savaşa yaklaşımı ise büyük 

benzerlikler arzetmektedir. ABD her iki savaşa da neden olacağı bölgesel etkiler 

nedeniyle müdahil olmuştur. Vietnam’da SSCB ve Çin, Suriye’de ise Rusya ve 

İran Washington’ın stratejik rakipleri olmuştur ve bu devletlere karşı bir vekalet 

savaşının içinde yer almıştır. Stratejik rakiplerin varlığı ABD’yi her iki savaşa da 

yoğun bir şekilde müdahil olmaya itmiştir. Ancak Washington’ın müdahil olma 

düzeyi Vietnam’da çok daha fazla iken ve ABD savaşın doğrudan bir tarafı 

olmuşken, Suriye’de Esad rejimi ve destekçileri ile doğrudan bir karşılaşma içine 

girmekten ve kara birlikleri ile savaşmaktan kaçınmıştır. Ayrıca Vietnam’dan farklı 

olarak Suriye’de ideolojinin ABD’nin yaklaşımında bir motivasyon kaynağı olarak 

etkisi zayıf olmuştur. Bunların yanında, ABD’nin Vietnam Savaşı’nda ulaşmak 

istediği hedef belli iken, Suriye iç savaşında ulaşmak istediği hedefi belirlemekte 

zorlandığı, ayrıca karşılaştığı zorluklar nedeniyle hedeflerinde birkaç kez 

değişiklik yaptığı görülmüştür. Bu nedenledir ki Vietnam Savaşı’nda hiçbir olumlu 

sonuç elde edemeyen ve büyük kayıplara uğrayan ABD Suriye iç savaşında ise 

görece daha az maliyet ve kayıpla bazı başarılar elde etmeyi başarmıştır.  

Suriye’de istediği başarıyı elde edemeyen ABD’nin bu süreçten en az 

zararla ve mümkün olduğunca çok kazançla nasıl çıkacağı cevabı en çok merak 

edilen sorudur. Bir başka ifadeyle, ABD, Vietnam’daki gibi Suriye’den de eli boş 

dönmemek için nasıl bir yol izleyecektir? Vietnam örneğine bakıldığında, savaş 

uzadıkça daha büyük zararlara uğrayacağını anlayan ABD’nin çekilmenin yollarını 

aradığı, ancak yenilginin prestiji üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için 

önce savaşı sonuçlandırmak istediği görülmektedir. Bu amaçla bir yandan Kuzey 

Vietnam’ı görüşme masasına oturtmaya zorlamak için hava bombardımanını 

şiddetlendirirken diğer yandan da kara birliklerini yavaş yavaş çekmiş, 27 Ocak 

1973’te imzalanan Paris Antlaşması ile de Vietnam Savaşı son bulmuştur641.  

Suriye’de ise iç savaş henüz son bulmamıştır ve ABD’nin de iç savaş 

sonrası Suriye’sine ilişkin planının ne olduğu net değildir. ABD’nin desteklediği 

PYD Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgeyi kontrol etmektedir. Esad rejimi ve 

                                                           
640  Cameron, US Foreign Policy, 10.  
641  McCrisken, American Exceptionalism, 31-32.  
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destekçileri olan Rusya ve İran rejimin ülkede mümkün olduğunca güçlü bir 

otoritesinin olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bunu durum ABD’nin Suriye’deki 

etkisinin zayıflaması ve iç savaş boyunca yaptığı tüm yatırımlar kaybetmesi 

anlamına gelecektir. Dolayısıyla Esad rejiminin ve destekçilerinin PYD’nin kontrol 

ettiği bölgelere yönelik alacağı tavra ve atacağı adımlara göre ABD’nin politikası 

da şekillenecektir. Ancak PYD ile Esad rejiminin iç savaş boyunca hiç karşı 

karşıya gelmemesi ve son zamanlarda görüşmeler gerçekleştirmesi642 bu iki tarafın 

anlaşabileceği izlenimi yaratmaktadır. Böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi 

durumunda her iki tarafın aktif destekçileri olan ABD’nin ve Rusya ile İran’ın nasıl 

bir tepki vereceği ise merak konusudur.  

ABD Suriye’de bazı kazançlar elde etmekle birlikte, Esad rejiminin 

devrilmesinin en azından şu aşamada mümkün olmayacağını iddia etmek yanlış 

olmayacaktır643. Bu nedenle iç savaşın devam etmesi hem savaşan hem de onları 

destekleyen taraflar açısından bir yük olmaya devam etmektedir. Suriye’de IŞİD ve 

El-Nusra gibi radikal terörist örgütlerin gücünü önemli ölçüde kaybetmesi 

ABD’nin bu ülkedeki askeri varlık gerekçesini ortadan kaldırmaktadır. Ancak 

ABD bu aşamaya kadar elde ettiği kazanımlarını korumaya, yani Fırat Nehri’nin 

doğusunda PYD’nin kontrolündeki bölgelerde kendi etkisi altında mümkün 

olduğunca güçlü bir yapılanmanın oluşturulmasına çalıştığı görülmektedir. Bu 

nedenle iç savaş sonrası yeni siyasal ve idari yapının şekillenmesinde söz sahibi 

olmak için Suriye’de varolmaya devam edeceği söylenebilir. Buna ilaveten, İran 

tehdidinin pasifize edilmesini Ortadoğu’daki birinci önceliği olarak belirleyen 
Donald Trump yönetiminin bu ülkenin Suriye’deki etkisinin sınırlandırılmasını 

yeni bir amaç olarak belirlediği görülmektedir. Nitekim ABD’nin Suriye Özel 

Temsilcisi Jamas Jeffrey, İran etkisi devam ettiği sürece Suriye’den 

çekilmeyeceklerini açıklamıştır644. Dolayısıyla ABD Suriye’de varolmaya devam 

etmek için yeni bir gerekçe daha bulmuştur. Sahada savaşmak suretiyle Şam’a aktif 

destek veren İran’ın Rusya ile birlikte Esad rejimi ile işbirliğine devam ettiği 

sürece Suriye’den çıkarılması veya soyutlanması oldukça zor bir görev olacaktır. 

Bu nedenle ABD’nin Suriye serüveninin yeni ve zorlu bir sürece girdiğini 

söylemek mümkündür.  

 

 
                                                           
642  “Esad Terör Örgütü YPG’yle Masaya Oturdu.”  
643  Nitekim ABD’nin müttefiklerinden ve Suriye’nin eski sömürgeci gücü Fransa’nın 

Dışişleri Bakanı, Beşar Esad’ın savaşı kazandığını itiraf etmiştir. Hüseyin Koyuncu, 

“Fransız Bakan: Esad Savaşı Kazandı Ama Barışı Kazanamadı,” 2 Eylül 2018, 

https://tr.euronews.com/2018/09/02/fransa-dan-itiraf-esad-savasi-kazandi-ama-barisi-
kazanamadi- (e.t.3.10.2018).  

644  “James Jeffrey: İran Olduğu Sürece”.  
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II.Dünya Savaşı’ndan sonra ABD, Sovyetler Birliği’nin yayılmacı 

politikalarından dünyayı koruma söylemini hızla geliştirir; Ancak 1970’li yıllar 

Soğuk Savaş dönemi içinde bir kırılma dönemidir. Öncelikle 1968 yılında 

İngiltere’nin Körfezden çekilme kararı ile bir yandan ABD-Sovyetler Birliği 

rekabeti en şiddetli şeklini alır, diğer yandan Brejnev Doktrini ile komünist blokta 
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uzaklaşma döneminin gelişmesine sebep olur.  
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Türk medyasında görüşmelere yönelik değerlendirmeler, dönem siyasilerinin 
görüşleri vb. Kaynaklara başvurulacaktır. Ayrıca konunun kapsamında 
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SİSTEMİK ULUSLARARASI YAPIDA ABD’NİN ASKERİ  
VE DİPLOMATİK ROLÜ 

Özdemir AKBAL646 

ÖZET 

Atom gücünün kısıtlayıcı etkisi uluslararası sistemde eyleyen birim olan 

devlerin askeri ve diplomatik uygulamalarını nasıl etkilemiştir? Bu temel sorunun 

cevabı II. Dünya Savaşı sonrası oluşan sistemik uluslararası yapıda bulunmaktadır. 

II. Dünya Savaşı öncesi dönemde pek çok konvansiyonel savaşa sahne olan 

sistemik yapı, II. Dünya Savaşı sonrasında konvansiyonel olmayan çatışma 

modelleri ve bu modellerin etkilediği diplomasi uygulamalarına sahne olmuştur. 

Böylece çalışmanın evreni II. Dünya Savaşı sonrası güç politikasının uygulanması 

olarak belirmektedir. Bu noktada Atom silahlarının mutlak yıkıcılığı yapının 

aktörlerinin birbirlerine karşı askeri güç kullanımını kısıtlayarak dönüştürmüştür. 

Bu dönüşüm neticesinde aktörler hem askeri politika hem de diplomasi konusunda 
sistemik baskıların etkisinden kurtulabilmek amacıyla güç uygulama ve müzakere 

yöntemlerini revize etmiştir. Buna göre, özellikle Vietnam Savaşı sonrası 

dönemdeki ABD askeri yapısının küçük savaş yöntemi ile sonuç alma yönünde bir 

davranış biçimine sahip olması çatışma kadar işbirliğinin de tercih edilerek 

diplomatik yöntemlerin öne çıkarılmasına sebep olmuştur. Böylece bir yandan 

sahada küçük savaş yöntemleriyle fiili sonuçlara ulaşmaya çalışan diğer yandan da 

buradan aldığı sonuçlarla diplomatik aşamada sonuçları yönlendirmeye çalışan bir 

dış politika yapım süreci ortaya çıkmıştır. Bu durum da güç kapasitesi ne kadar 

yüksek olursa olsun gücün kullanımının kısıtlandığı ve sistemdeki aktörlerin 

birbirine karşı bu şekilde konumlandı bir yapı oluşmaktadır. Bu çalışma sistemik 

yapının ele alınarak birimin incelenmesi dolayısıyla tümden gelim metodunu 

benimserken; yapının kısıtlayıcılığının gücün uygulanmasında temel faktör 

olduğunu öne sürmektedir.  

Suriye olayı tanımlanan olgusal sürecin vücut bulduğu önemli örnek 

alanlardan biridir. Zira 2011 Mart ayından itibaren devam edegelen olayların bir iç 

savaşa dönüşmesi bunun da herhangi bir askeri müdahale ile Afganistan ya da Irak 

işgal süreçlerinde olduğu gibi sonuçlanmaması yapısal kısıtlayıcılığın en temel 
göstergesini oluşturmaktadır. Bu süreçte ABD 5 Ocak 2012’de benimsediğini 

resmen açıkladığı Küresel Liderliğin Sürdürülmesi: 21. Yüzyıl Savunmasında 

Öncelikler stratejisine bağlı olarak sorunun çözülmesi için küçük savaş yöntemleri, 

özel kuvvet birimlerinin operasyonları ile bölgesel müttefiklerinin politikalarını 

desteklemekte ve koordine etmektedir. Buna mukabil başta Suudi Arabistan ve 
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Katar gibi müttefiklerinin özelikle 2012–2015 arası yoğunlaştırdığı bir askeri 

müdahale talebini, Rusya Federasyonunun bölgesel ağırlığı dolayısıyla 

uygulamaya koymaktan geri durmuştur. Bu durum da yukarıda çerçevesi çizilen 

sistemik yapının kısıtlayıcı etkisinin bir örneğini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra 

ABD-Rusya ve İran belli hal ve şart altında özellikle IŞİD karşısında işbirliği 

içinde olmuştur. Dolayısıyla sistemik yapının güç üretim, mücadele ve işbirliği 

incelenmesine dayalı analizinde Suriye olayı olgunun tanımlanarak tahlil edilmesi 

için önemli bir alanı teşkil etmiştir. Dolayısıyla çalışmada Afganistan ve Irak 
işgalleri ile Suriye sorunu karşılaştırmalı bir örneklemi teşkil edecektir.  

Anahtar Kelimeler: ABD, Küçük Savaş, Sistemik Yapı, Güç Kapasitesi, 

Güç Uygulaması. 
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II. OTURUM 

Panel 17 (P. Kur. Yb.İlker ÇELİKCAN Salonu) 

(2.GÜN-SAAT: 11: 30–12: 45) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet YÜCE 

 

 

 

“Türkiye’nin Orta Asya Ülkeleriyle İlişkilerinde Riskler ve Fırsatlar” 

 Prof. Dr. Mehmet YÜCE 

 

“Arap Ayaklanmalarının Orta Asya Siyaseti Ve Toplumlarına Siyasi 

ve Güvenlik Açısından Etkileri” 

 Doç. Dr. Yaşar SARI 

 

 “Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Orta Asya Politikasında Kırgızistan'ın 

Yeri Ve Önemi” 

 Cholpon KAMBAROVA 

 

“Orta Asya Ülkelerinin Avrasya Ekonomik Birliği Projesine 

Yaklaşımı” 

 Otabek OMONKULOV  
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TÜRKİYE’NİN ORTA ASYA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİNDE 

RİSKLER VE FIRSATLAR 

Prof. Dr. Mehmet YÜCE* 

ÖZET 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanan Orta 

Asya ülkelerini ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bölge 

ülkeleriyle başta ekonomik ve siyasal olmak üzere çeşitli ilişkiler geliştiren 

Türkiye’nin 1990’lı yıllarda karşı karşıya kaldığı en büyük sınamalar, kendisinin 

içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik istikrarsızlık ile bölge ülkelerindeki geçiş 

süreçlerinde yaşanan sıkıntılar olmuştur. Türkiye, 2000’li yıllarda siyasal ve 

ekonomik istikrarını sağlamış, bölge ülkeleri ise nispi olarak geçiş sürecinin 

sıkıntılarının üstesinden gelmeye başlamıştır. Bununla beraber Türkiye’nin Orta 

Asya ülkeleriyle ilişkilerinin henüz istenen seviyeye ulaşmadığı görülmektedir. Bu 
çalışma, Türkiye’nin Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme potansiyelinin 

oldukça yüksek olduğunu savunmaktadır. İlişkilerin geliştirilmesinde jeopolitik ve 

konjonktürün yanı sıra iki taraftan da kaynaklanan bazı risk ve fırsatların olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu bağlamda jeopolitik ve konjonktürel risklerin başında Türkiye 

ile bölge ülkeleri arasındaki coğrafi uzaklık, buna mukabil bölge ülkelerinin 

Rusya’ya yakın olması ve sahip oldukları Sovyet geçmişi gelmektedir. Ayrıca 

Özbekistan haricindeki bölge ülkelerindeki bürokrasi ve kamuoyu üzerinde 2000’li 

yıllarda etkili olmaya başlayan FETÖ de bir risk unsuru olarak tanımlanmaktadır. 

Çalışma bölge ülkeleriyle ilişkilerin daha da geliştirilmesindeki en önemli fırsatlar 

arasında, klasik olarak ortak tarihsel, dini ve kültürel değerleri belirtmektedir. 

Bunun yanı sıra fırsatlar arasında Türkiye’nin sahip olduğu birikim ve tecrübelerini 

bölge ülkeleriyle paylaşarak karşılıklı kazanımların arttırılması ve Türkiye’nin 

tasarlanan ve potansiyel ulaşım ve enerji nakil hatlarının kesişim noktasında 

bulunması gibi faktörler ön plana çıktığını belirtmektedir. Çalışmanın sonucunda 

Türkiye’nin Orta Asya’da yer alan beş ülkeyle ilişkilerindeki risk ve fırsatların 

karşılaştırması yapılmaktadır. Sonuç olarak ilişkilerin geliştirilmesinin önünde eski 

ve yeni riskler bulunmakla beraber söz konusu risklerin mevcut ve potansiyel 

fırsatlar değerlendirilerek dengelenebileceği iddia edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Orta Asya, Özbekistan, Türkmenistan, 

Kırgızistan, Kazakistan. 
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ARAP AYAKLANMALARININ ORTA ASYA SİYASETİ VE 

TOPLUMLARINA SİYASİ VE GÜVENLİK AÇISINDAN ETKİLERİ 

Prof. Dr. Yaşar SARI* 

ÖZET 

Bir devlet olarak Sovyetler Birliği’nin ve bir ideoloji olarak sosyalizmin 

çözülmesi ile eski Sovyetler Birliği vatandaşları için siyasi ve sosyo-ekonomik 
zorluklara sebep oldu. Bu sebepten dolayı, Sovyetler sonrası ülkelerde yaşayanlar 

sosyo-ekonomik sorunlar ile mücadele etmek ve emperyal bir devlet olan Sovyetler 

Birliği sonrası kendilerini yeniden tanımlamak için arayışa girdiler. Böylece, Orta 

Asya toplumları dönüşürken, sosyal bir kurum ve kolektif kimlik olarak din bu 

dönüşümün temel taşlarından biri oldu. 11 Eylül 2001 ve 2010 sonrası Arap 

isyanları Orta Asya toplamlarının ve yönetici elitlerinin toplumlarındaki dinin yeri 
ile ilgili yaklaşımlarını etkiledi. Bir yanda Orta Asya halkı, dini kimliklerini ortak 

karakterlerinin ana kaynaklarından biri olarak görmeye devam ederken, diğer 

yandan Orta Asya'nın otoriter liderleri Arap ayaklanmalarını rejimleri için tehdit 
olarak gördüler. 

Arap isyanlarından önce de Orta Asya’da dini grupların sayısı ve etkinliği 

artarak ortak kimliğin en güçlülerinden birini olarak bölgedeki otoriter rejimlerin 

kısıtlamalarına karşı mücadele alanlarından biri haline dönüştü. Bu nedenler Orta 
Asya ülkelerinin liderleri uluslararası sistemin önde gelen aktörleri olan devletlerin 

(ABD, Rusya ve Çin) Arap isyanları konusundaki olumsuz yaklaşımlarından kendi 

iktidarlarını pekiştirmek yararlandılar ve dini bir güvenlik sorunu olarak 

tanımladılar. Kısaca, dini güvenlikleştirdiler. Böylece Kırgızistan hariç Orta Asya 

devletlerinin otoriter liderleri ülkelerindeki din gruplar ve aktiviteleri üzerindeki 

baskılarını artırdılar.  

Bu çalışma da, önce ana din gruplarının hangi gruplar olduğu ve Orta 

Asya'daki faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Dinin bazı Orta Asya vatandaşları için 

kolektif bir kimlik olarak nasıl ortaya çıktığını sorgulanacaktır. İkinci olarak, Orta 

Asya hükümetlerinin din grupları ilgi politikaları ve faaliyetleri incelenecektir. 

Üçüncü olarak da, Arap isyanlarının Orta Asya siyaseti ve toplumları üzerindeki 

etkisi ve tepkileri üzerinde durulacaktır. Son olarak dini kimlik ve grupların nasıl 

bir güvenli sorunu haline getirildiği de sorgulanacaktır. Bu alt başlıklar aynı 

zamanda bu yazının ana konuları ve araştırma sorularıdır.  

Anahtar Kelimeler: Arap İsyanları, Orta Asya, Din, Kimlik, 

Güvenlikleştirme, Otoriter Rejimler. 

                                                           
*  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI ABD’NİN ORTA ASYA 

POLİTİKASINDA KIRGIZİSTAN’IN YERİ VE ÖNEMİ 

Cholpon KAMBAROVA647 

ÖZET 

ABD’nin Orta Asya’ya ilgisi SSCB’nin yıkılışı ile başlamıştır. Talbott’un 

belirttiği gibi artık “bölge açılmaktadır, bize ve diğer yerleşmiş demokrasilere 

ulaşmaktadır”. 1990 yıllarda SSCB’nin dağılmasını takip eden dönemde Orta Asya 

bölgesinin ABD dış politika öncelikleri arasında yer almasında, Rusya’nın SSCB 

sonrası doğan boşluğu doldurmaya çalışması, Çin’in bölgede etkili olmaya 

başlaması, ABD merkezli petrol şirketlerinin bölgede artan çıkarları ve ABD’nin 

tek hegemon güç olarak dünya sistemi ile ilgilenmesi gibi nedenler etkili olmuştur. 

ABD’nin bölgedeki çıkarları enerji, güvenlik ve demokrasi ana çıkarlara 

bağlıdır. Afganistan harekâtının aktif aşamasının bitmesine rağmen yetkililerin 

askeri üslerin bölgede kalması gerektiğine dair açıklamalar yapması ve demokrasi 
konusunda bölgede diğer eski SSCB ülkelerine davrandıklarından farklı 

davranmaları ABD’nin bölge üzerindeki çıkarlarından vazgeçmeyeceğinin bir 

göstergesidir. 

Global aktörlerin farklılaşan bölgesel çıkarları ve bu çıkarların yol 

açabileceği çatışmalar veya gerginlikler Orta Asya’nın istikrarını olumsuz 

etkileyebilecek bir unsur olarak, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla diplomasinin 

yenidünyasına zayıf bir durumda giren Kırgızistan’ı da olumsuz etkileyen faktörler 

arasındadır. Stratejik değerlerin az olmasına rağmen, bağımsızlıktan sonra Orta 

Asya’nın demokrasi adası olarak ve ekonomik yatırımlara ağırlık vererek, 

kendisini güvenlik sorunlarından izole etmeye çalışması ve Orta Asya’nın Çin 

topraklarına açılan önemli kapılarından biri olması uluslararası sistemde bölgede 

çıkar hesapları yapan büyük güçlerin ilgi odağı haline getirmiştir. Bağımsızlığın 

ardından Kırgızistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. Ondan sonra sırasıyla büyük 

devletler ABD, Rusya Çin ve Avrupa ülkeleri tanımıştır. Tanımanın ardından, 
Kırgızistan, tüm dünya ülkeleri, örgütleri ve kurumları ile siyasi, ekonomik, sosyal 

ve askeri gibi birçok alanda diplomatik ilişkiler kurmaya başlamıştır.  

ABD, Rusya, Çin, Avrupa Birliği, Türkiye, Iran ve uluslararası örgütlerin 

de yakından ilgilenmeye başlaması, bütün yeni cumhuriyetler gibi Kırgızistan’ın da 

Dış Politikası’nı belirlemesinde etkili olmuştur. Kırgızistan’ın dış politikasının 
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belirlenmesi ve yürütülmesi için en önemli zemini iç politikadadır. Dolayısıyla iç 

politikadaki değişimler dış politikayı de etkilemektedir. 

Bu çalışmada, soğuk savaş sonrası Orta Asya’da bağımsızlığını kazanan 

Cumhuriyetler arasında Kırgız Cumhuriyeti’nin dış politikasını belirlemesinde ve 

yürütülmesinde etkileyen temel faktörler; bu alanda karşılaştıkları sorunlar ve 
çözüm arayış yolları ele alınmaktadır. Ayrıca, neorealizm ile sosyal inşacılık 

ekseninde Kırgızistan’ın bölgede karşılaştığı güvenlik sorunları ve bu sorun 

çerçevesinde küresel özellikle ABD ve bölgesel aktörlerle olan ilişkileri 

incelenmeye çalışılmıştır. Demokrasinin gelişi ile Kırgız devletinin iktidar 

yapısının otoriterliğe yönelişi, halkın yönetime olan tepkisini artırdığı gibi, muhalif 

güçlerin yükselişini artırmasıyla 2005 Şubat seçimlerden sonra, muhalif güçleri 

başta olmak üzere halkın ayağa kalkmasıyla gerçekleşen renkli devrimler sonucu 

görülmüştür. Dolayısıyla, ilk Cumhurbaşkanımız Askar Akaev dönemi ve sonrası 

Kurmanbek Bakiev, Roza Otunbaeva, Almazbek Atambaev ve Sooronbay 
Ceenbekov dönemleri sırasıyla incelenmiştir. Demokratikleşme sürecinde ülkede 

yaşanan iç politika ve dış politikada güvenliğin ve siyasi istikrarın sağlanması için 

çözüm arayışında küresel aktörlerin, özellikle dünya süper gücü ABD’nin Orta 

Asya önceliklerinde Kırgızistan’a olan özel ilgisini doğuran nedenler ve etkisi söz 
konusudur.  

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, ABD, Orta Asya, Güvenlik, Dış Politika, 
Bölgesel Çıkarlar, Demokrasi. 

 

GİRİŞ 

Orta Asya, Asya steplerinin önemli bir bölgesidir. Geçmişte bu bölge birçok 

büyük uygarlığın ortaya çıktığı bir bölge olmuştur. Demokrasi ve komünizm, 

kapitalizm ve sosyalizm, göçebe ve yerleşik kültürler, Türk halkları ve İran, 

Müslüman ve Hıristiyan kimlikler, emperyalist güçler arasındaki tarihi ve destansı 

mücadeleler bu topraklarda yaşanmıştır. Bölgenin tarihi; Moğol, Pers, Türk, Rus ve 
Sovyetler gibi büyük imparatorlukların doğuş ve batışına şahit olmuştur. Bu 

nedenledir ki, geçmişte ve günümüzde de bu düşünce öne çıkmaktadır. Çok uzun 

bir süre boyunca bu bölge “Dünyanın Kalbi” olarak adlandırılmıştır. 

ABD’nin Orta Asya’daki çıkarları stratejik niteliktedir. Bunların başında 

bölgenin Rusya, Çin ve İran arasındaki coğrafi konumu gelmektedir. ABD 

kamuoyunda bölge her ne kadar Afganistan harekatı ile gündeme gelse de ABD 

için bölge sadece Afganistan’a giden bir aşama olmanın ötesinde bir anlam ifade 
etmektedir. Avrasya’nın kalbinde yer alan bu bölge önemli güçlerle çevrilmiş, 

bunların arasında bir kavşak niteliğindedir. Avrasya kavşağı, engelsiz ulaşım ve 

hızlı konuşlandırma imkânı, yani ABD’nin küresel tutumu bakımından önemlidir. 
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Zira buranın kontrolünün kaybedilmesi, Çin’den Ortadoğu’ya kadar bazı 

bölgelerde ABD’nin çıkarlarını olumsuz etkileyebilir. 

ABD’nin bölgedeki çıkarları enerji, güvenlik ve demokrasi ana çıkarlara 

bağlıdır. Zira bu tespit, bölgede muazzam enerji kaynaklarının bulunduğuna dair 

açıklamanın üstünden çok uzun olmayan yıllar geçmesine rağmen ABD’nin neden 

burayı terk etmediğini açıklamaktadır. Aynı şekilde, Afganistan harekatının aktif 

aşamasının bitmesine rağmen yetkililerin askeri üslerin bölgede kalması 

gerektiğine dair açıklamalar yapması ve demokrasi konusunda diğer SSCB 

ülkelerine davrandıklarından farklı davranmaları ABD’nin bölge üzerindeki 

çıkarlarından vazgeçmeyeceğinin bir göstergesidir.  

Soğuk savaşın sona ermesiyle Orta Asya’da oyuncu sayısının artması farklı 

yorumların yapılmasına neden olmuştur. Rus araştırmacılar çoğunlukla Rusya 

dışındaki oyuncuların Rusya’nın hayat sahasına işgal ettiklerini ileri sürerek bu 

oyuncuların bölgede yönelmesinde bölge ülkelerinin yönetimlerini sorumlu 

tutarken, Batılı uzmanların çalışmalarında ise oyuncuların sayısının artmasının 

bölgenin lehine olduğu savunulmaktadır. Bu çalışmada ise ileride büyük güçlerin 

aralarındaki ilişkilerini belirleyebilecek olan ABD, Rusya ve Çin’in bölgedeki 

politikalarında mücadelelerini belirlemekle birlikte, bölgedeki bu güçlerin ulusal 

çıkarları çerçevesinde bölge politikalarının öncelikleri, tehdit algılamaları ve çıkar 

ilişkilerini de kapsamıştır. 

Orta Asya, SSCB döneminde Rusya içinde yer almasına ve Çin ile benzer 

siyasi sistem paylaşmasına rağmen ABD’nin ilgisini çekmiştir. Ancak Rusya’nın 

yumuşak karnı olarak bilinen bölgeye ilişkin çeşitli teori ve uygulamalar 

geliştirmesine rağmen ABD Orta Asya’da etkili olamamıştır. ABD’nin bölgeye 

ilgisi SSCB’nin yıkılışı ile su yüzüne çıkmıştır.  

1993 yılının Mart ayında ABD, Strobe Talbott’u BDT Özel Temsilcisi 

olarak atamış olmasına rağmen, 1992-1996 yılları arasında ABD’nin bölgeye 

yönelik politikalarının bütünlük içinde olduğu söylenemez. Bölgeye ilgili yetki ve 

sorumluluklar farklı ABD hükümeti daireleri ve bölümleri arasında paylaştırılmış 

durumdaydı. BDT ülkelerinde demokrasinin geliştirilmesine ilişkin konular ABD 

Uluslar arası Kalkınma Kurumu(Agency for International Development) ile 

Dışişleri Bakanlığı (Department Of State) yetkisindeydi. Askeri konular da benzeri 
şekilde farklı kurumlar arasında paylaşılmıştı.648 

Sovyet sisteminin çöküşünden sonra Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, 

Tacikistan ve Türkmenistan gibi uluslararası arenada bağımsız yeni devletler 

ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla son derece özel bir coğrafi, tarihi ve kültürel 

                                                           
648  NOGAYEVA Ainur, “Orta Asya’da ABD, Rusya ve Çin Stratejik Denge Arayışları”, 

USAK Yay., s.176, Ankara, 2011 
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bölgelere, dünyaca hedefler taşıyan çeşitli güçlerin burada egemen olma çabalarına 

sahne olmuştur. Orta Asya mevcut cazip kaynakları ve kritik ulaşım yollarının 

kesiştiği Avrasya kıtasının tam ortasındaki jeostratejik konumuyla son derece 
çekicidir. Özellikle 11 Eylül 2001 terörist eylemleri ve savaş sonrası Afganistan'ın 

yeniden inşası ile bölgenin tarihi ve jeopolitik önemi yeniden gündeme gelmiştir. 

Beş Orta Asya Devleti -Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve 
Özbekistan- teröre karşı eylemler için başlıca diplomatik ve askeri çabaların 

merkezi konumundadır.  

Bölgede en çok dikkat çeken ülkelerden biri de Kırgızistan’dır. Kırgızistan 

15 Aralık 1990'da egemenliğini, 31 Ağustos 1991 tarihinde de Bağımsızlığını ilan 

etmiştir. Bağımsızlığın ardından Kırgızistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. Ondan 

sonra sırasıyla büyük devletler Rusya, ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri tanımıştır. 

Tanımanın ardından, Kırgızistan, tüm dünya ülkeleri, örgütleri ve kurumları ile 

siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri gibi birçok alanda diplomatik ilişkiler kurmaya 

başlamıştır. 

Bağımsızlıktan önce Moskova merkezli olan Kırgızistan uluslararası 

faaliyetlerden uzak kalmıştır. Birliğin dağılmasıyla Bağımsız bir ülke olarak 

diplomasinin bu yenidünyasına birçok neden yüzünden zayıf bir durumda girmiştir. 

Bağımsız bir devlet kurma sürecine sözü edilen Moskova bağımlılığı nedeniyle 

uluslararası ilişkilerde deneyime sahip olmaması, iç ve dış politika istikrarsızlığı, 

ekonomik krizler, artan yoksulluk, tüm ekonomik bağların yarattığı sıkıntı ve eski 

sosyal güvence sistemindeki çöküş eşlik etmiştir. Ancak, günümüzde Kırgızistan iç 

ve dış politikaları, stratejileri ve jeopolitik konumu ile dünya güçleri olan ABD, 

Rusya, Avrupa ülkeler, Çin, Türkiye ve İran devletleri tarafından ilgi çekmeye ve 

önemli yer oluşturmaya devam etmektedir. 

 Kendisini liberal demokrat olarak tanımlayan Askar Akaev tek başına 

katıldığı Ekim 1991'deki seçimlerde yüksek oy oranıyla ilk devlet başkanı olarak 

seçilmiştir. Ancak 24 Mart 2005'te meydana gelen devriminin sonucunda halk 
adayı olarak tanınan Kurmanbek Bakiev 10 Temmuz 2005’de ikinci devlet 

başkanımız olarak iktidara gelmiştir. Ancak verilen vaatlerin yerine getirilmemesi 

ve ülkedeki devrim öncesi sorunların devam etmesi, sistemin akrabacılık, 

yolsuzluk sorunların daha da artması ve dolayısıyla görevini kötüye kullanmakla 

suçlanan Bakiyev, 2010 yılında hükümet karşıtı gösterilerde meydana gelen olaylar 

sırasında ülkeyi terk ederek ve bu yönetimin de sonu olmuştur. Kırgızistan askeri 

mahkemesi, devrik devlet başkanı Kurmanbek Bakiyev ve kardeşi Canış Bakiyev'e 

gıyaplarında hapis cezasına çarptırılmıştır. Bakiyev, herşeyden önce ülkede birlik 

ve istikrar sağlama, yolsuzluklara karşı mücadele etme sözü vermişti. Kuşkusuz, 

kuzey ve güney da olarak bölünen ülkenin en acil sorunları da bunlardı o dönemde.  

10 Nisan 2010 tarihinde yapılan renkli ayaklanmanın devamı ile aynı 

dönemde yaşanan Kırgızistan’ın güney bölgesinde etniksel Kırgız-Özbek 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

480 

çatışmasının sonucu ülkedeki kaos nedeniyle geçici hükümet kurularak başına 

Roza Otunbaeva iktidara gelmiştir. Orta Asya’nın “demir lady” si olarak da 

bilinmektedir. 

 Altı ay sonra ülkede demokratik yol ile Cumhurbaşkanlık seçim yapılarak, 

sonuçta 1 Aralık 2011’de Kırgızistan Cumhurbaşkanı olarak Almazbek Atambaev 
seçildi ve başkanlık görevini 2017’ye kadar yapmıştır.  

15 Ekim 2017’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sosyal 

Demokrat Partisinin (SDP) adayı Sooronbay Ceenbekov, yemin ederek görevine 

başladı. 15 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 

54,22'sini alan Ceenbekov'un seçimleri kazanmıştır. Kırgız bayrağını öperek 

Ceenbekov, Atambayev'den Kırgız Sancağı'nı devraldı ve sağ elini anayasaya 

koyarak ant içerek göreve başlamıştır. 

Günümüze kadar Kırgızistan 27 yıllık bağımsızlık dönemini içinde 

demokratik seçim yolu ile halk tarafından 5’ci Cumhurbaşkanını seçmiştir, ayrıca 

Orta Asya’nın diğer komşu devletlerin yanında devletin siyasal sisteminde de 

değişiklik yapılması yani başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçmesiyle 

hem iç politikası hem dış politikası ile dünya gündeminin ilgisini çekmeyi 

başarmıştır. 

Çalışmada ABD’nin Soğuk Savaş sonrasında Orta Asya politikası 

uluslararası ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde analiz edilerek ABD’nin yaklaşımı 

ve 11 Eylül saldırı olaylarına kadar ABD politikasının genel görünümü sonra 11 

Eylül saldırı olaylarından sonraki yıllarda ABD politikasının değişen parametreleri 

çerçevesinde küresel öncelikleri ile bunun özellikle Kırgızistan’a olan ilişkileri 

üzerindeki değişiklikler irdelenecektir.  

ABD KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ 

Kırgız Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik 

ilişkiler 27 Aralık 1991'de kuruldu. Birleşik Devletler, Kırgızistan'ın bağımsızlığını 

tanıyan ilk ülkelerdendir. ABD'nin Kırgızistan Büyükelçiliği 1 Şubat 1992'de 

açıldı. Aynı yıl Kırgızistan Elçiliği Amerika Birleşik Devletleri'nde açıldı.649 

                                                           
649  Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı A.Atambaev'in 31 Aralık 2014 tarihli kararı ile 

Toktogulov Kadyr Mirbekovich, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik 

Devletleri Büyükelçisi ve Tam Yetkili Mahkemesi olarak atandı. Daha önce ABD'de 

Kırgız Cumhuriyeti'nin büyükelçileri: M.Dzhumaliev (2010 - 2014), Z.Sydykova (2005-
2010), B.Abdrisaev (1996-2005), R.Otunbaeva (1992-1994). 
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Kırgız Cumhuriyeti'ne yeni ABD Büyükelçisi olarak Donald Lu 18 Ekim 2018’den 

atandı. 650 

Siyasi işbirliği olarak ABD Kongresi meclis grubu olan “Büyük İpek 

Yolu”nun senatör S. Bobback'in başkanlığı, Kırgızistan ile ABD arasında karşılıklı 

olarak yararlı ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Grup, 

ABD'nin başta Kırgızistan olmak üzere Orta Asya ülkeleriyle daha fazla işbirliği 

için çalışmaktadır. Grup, 1998 yılında Kırgızistan’ın DTÖ’ye katılımını 

desteklemiştir. 

11 Eylül 2001'den sonra Kırgızistan, ABD ile bölgesel güvenlik 

konularında ve uluslararası terörizmle mücadelede aktif olarak işbirliği yapmıştır. 

Kırgızistan, 2009 yılında imzalanan ve 2001 yılında imzalanan “Manas” 

havaalanına “Ganci” hava üssünü yerleştirdi. 22 Haziran 2009'da Kırgızistan 

Hükümetleri ile ABD Transit Merkezi “Manas” arasında yeni bir anlaşma 

imzalandı. Temmuz 2014'e kadar geçerliydi.  

Kırgızistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki aktif siyasi işbirliği, 

7-8 Nisan 2010 tarihleri arasında devam etti. Birleşik Devletler, ABD yetkililerinin 

yaptığı birkaç ziyaretle onaylanan Kırgız Cumhuriyeti'ni aktif olarak destekledi. 

Ticaret ve ekonomik işbirliği olarak Kırgızistan ve Amerika Birleşik 

Devletleri'nin ticaret ve ekonomik ilişkileri DTÖ anlaşmaları ile düzenlenir ve 

ülkeler en çok tercih edilen ülke muamelesini sunmaktadır. Kırgızistan 

Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Komitesi'nin Ocak-Aralık 2014 dönemine göre dış 

ticaret cirosu, ABD'ye 2,5 milyon dolardır. Son yıllarda ABD'den yatırımlar için 

öncelikli faaliyetler eğitim ve hizmet sektörü alanıdır. Kırgızistan'ın 

bağımsızlığından bu yana, ABD'den alınan toplam yardım yaklaşık 1,5 milyar 

dolardır. Kırgızistan için resmi kalkınma yardımlarının toplam miktarı ABD 

Dışişleri Bakanlığı'ndan talepte bulundu ve 2016 mali yılı için USAID yaklaşık 50 

milyon dolardır. (https://www.kgembassy.org)  

ABD’NİN ORTA ASYA ÖNCELİKLERİNDE KIRGIZİSTAN’IN 

ÖNEMİ 

Orta Asya Soğuk Savaş döneminde Amerikan dış politikası açısından hayati 

öneme sahip bir bölge olarak addedilmemişti. SSCB’nin dağılmasının ardındansa, 

                                                           
650  Sheila Gwaltney, Eylül 2015'ten 2018’e kadar ABD'nin yeni Kırgızistan Büyükelçisi 

olarak görev yaptı. Daha önce, ABD'nin Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçileri: R.Miles, 

Charge d'affaires (Şubat-Eylül 2015), P.Spratlen (2011-2014), T. Gfeller (2008-2011), 
M.Yovanovich (2005-2008), S.Yang (2003-2005), Dzh.Okif (2000-2003) E.Sigmund 
(1997-2000), A.Malloy (1994-1997) E.Hёrvitts (1992-1994). 
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Orta Asya’ya yönelik Amerikan angajmanı başlamakla beraber, bölge ilk dönemde 

Washington açısından Orta Doğu gibi hayati çıkarların bulunduğu stratejik bir 

bölge olarak değerlendirilmemişti.  

11 Eylül saldırıları öncesinde bölge, Amerikan karar vericileri açısından 

1990’ların ilk yarısında SSCB’den arta kalan nükleer kapasiteler nedeniyle, 

1990’ların ortalarında özellikle Hazar havzasındaki petrol ve doğal gaz 

rezervlerinin yeniden keşfedilmesiyle ve 1990’ların sonundaysa demokrasi ve 

insan hakları ihlalleri gibi konularla dikkati çekmişti. Ancak 11 Eylül saldırılarına 

kadar ABD’nin Orta Asya’ya angajmanının günümüzle karşılaştırıldığında, 

“sınırlı” düzeyde kaldığı söylenebilir. Bu sınırlı angajman güvenlik ve özellikle de 

ekonomik boyutlarda kendini göstermekteydi. Ayrıca bağımsızlığını yeni kazanmış 

devletler olarak Orta Asya’da devlet altyapısının güçlendirilmesi, demokratik 
kurumların oluşturulması da ilk dönemde ABD’nin öncelikleri arasında yer 

almaktaydı.651 

1990’lı yıllarda Orta Asya’ya yönelik politikasının ana hatlarını ortaya 

koymaktaydı. Yasaya göre ABD’nin Güney Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik 

politikası aşağıdaki gibi şekillenecekti652: 

- Bağımsızlığın, egemenliğin, demokratik yönetimin ve insan haklarına 

saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi; 

- Hoşgörünün, çoğulculuğun ve anlayışın geliştirilmesi ile ırkçılık ve anti 

semitizmle mücadele; 

- Bölgesel sorunların çözümüne aktif olarak yardımcı olmak ve sınır 

ticaretinin önündeki engellerin kaldırılmasını kolaylaştırmak; 

- Dostça ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi; 

- Piyasa merkezli ilkelerin ve uygulamaların gelişmesine yardımcı olmak; 

- İletişim, ulaşım, eğitim, sağlık ve enerjiye ilişkin gerekli altyapının 

geliştirilmesine ve Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle Avrupa-Atlantik 
Topluluğunun istikrarlı, demokratik ve piyasa merkezli ülkeleri arasında güçlü 

uluslararası ilişkilerin kurulması için Doğu-Batı ekseninde ticaretin geliştirilmesine 

yardımcı olmak; 

- Bölgedeki Amerikan ticari çıkarlarını ve yatırımlarını desteklemek. 

                                                           
651  PİRİNÇÇİ Ferhat, “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Orta Asya Politikası: Beklentiler 

ve Gerçeklikler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 
www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/933/11637.pdf  

652  A.g.e, ss. 212 

http://www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/933/11637.pdf
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John Ikenberry göre Soğuk Savaş sonrası koşulların ABD’ye de facto 

dünyayı yönetme yetkisi sağladığını ifade etmekte; ancak, bu durumun süreklilik 

göstermeyebileceği üzerinde durmaktadır. Ikenberry’ye göre, eğer ABD küresel 

üstünlüğünü sürdürmek istiyorsa, bu üstün konumunu tarihsel bakış açısıyla 

beraber değerlendirmeli; İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan uluslararası 

kurumları, daha belirgin ve kuşatıcı hale gelecek şekilde yenilemeli ve ekonomik 

ve güvenlik alanındaki amaçlarını gerçekleştirmek için yeni müşterek ve çok taraflı 

karar verme mekanizmaları geliştirmelidir. Joseph S. Nye ise ABD’nin yeni 

dönemdeki üstün konumunun, aşağıda belirtilen “küresel kamu yararları üzerine 

kurulu bir strateji” izlenerek sürdürülmesini savunmaktadır: 

- Önemli bölgelerde güç dengesini korumak 

- Açık bir uluslararası ekonomiye destek vermek 

- Uluslararası hakları [denizlerden serbest geçiş hakkı] muhafaza etmek 

- Uluslararası kural ve kurumları korumak 

- Ekonomik kalkınmaya yardımcı olmak 

- Koalisyon çağrısında bulunan taraf olmak ve anlaşmazlıklarda 

arabuluculuk etmek.653 

Ayrıca ABD’nin mutlak üstün gücünün Soğuk Savaş döneminde olduğu 

gibi yüksek savunma harcamalarıyla sürekli olarak desteklenmesi, yeni 

askeri/teknolojik modernizasyonların yapılması gibi içsel dinamikler de Amerikan 

hegemonyasının devam ettirilmesi için hayati önemde görülmektedir. 

1990 sonrası Amerikan dış politikası yapımcılarının Orta Asya bölgesinde 

Amerikan çıkarlarının üç sayacağı üzerinde durduğu konusunda hemfikirdir. 

Bunlar güvenlik, enerji ve demokrasidir. Bunlar arasında Beyaz Saray yönetiminin 

öncelikleri değişse de genel olarak her birinin eş zamanlı yürütülmesi için çaba sarf 

edilmiştir. Zira, zamanında ABD’nin Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Dışişleri 

Bakanı Yardımcısı Daniel Freid’a göre bu üç temel çıkar arasında dengenin 

sağlanması başarı yakalama şansını sunmaktadır. Yetkiliye göre bu hedefler elde 
edilecek sonuçlar bütüncül ve birbirinin devamı niteliğindedir. Yani siyasi ve 

ekonomik reformlar ve güvenlik birbirini pekiştiren unsurlardır. Bundan dolayı bu 

çıkarlar bir set şeklinde gerçekleştirmek istenmekte, zira bir alandaki başarısızlık 

diğer alandaki başarı şansını azaltabilmektedir.  

Bu bağlamda eğitim ve sağlık sisteminin iyileştirmesi ve orta ve küçük 

işletmelerin desteklenmesi de aşırı gruplarla mücadelenin bir parçası olarak 

                                                           
653  A.g.e, ss. 214 
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algılanmaktadır. Ekonomik kalkınma ve insan haklarına saygı bölgedeki aşırıcılık 

akım ve düşüncelerine karşı “en iyi panzehir” olarak kullanılmak istenmektedir. 

ABD’nin kendisini ve genel olarak Batı’yı sadece Afganistan’dan gelen 

terör tehdidinden korumayı amaçlamamakta, aynı zamanda stratejik rezerv olarak 

nitelendirebilecek Orta Asya’daki enerji kaynaklarına sorunsuz bir şekilde 

ulaşmayı da istemektedir. Ayrıca enerji kaynaklarına ulaşmak için zengini 

ülkelerin güvenli olmasının yanı sıra “kapalı kutu” gibi de olmaması gerekir. 

Bunun için ABD’nin dış politikasındaki Orta Asya’ya yönelik politikaların 

uygulamasında ilk başta güvenlikte Özbekistan, enerjide Kazakistan ve 

demokraside Kırgızistan gibi belli bölge ülkelerine yoğunlaşmaya çalışılsa da, 

aslında ABD bu öncelikleri bir bütünlük içinde ele alarak birbirine bağlı bir 
şekildedir.654 

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Evan Feigenbaum’un görüşüne 

göre Orta Asya önemli bir bölgedir, zira Rusya’nın dirilişi Çin’in bölgesel ve 

küresel boyuttaki ayak izleri, İran’ın rolü, Afganistan’ın geleceği, terörizm 

meselesi, İslam tarafından algılanan tehdit ve demokrasi teşviki dahil olmak üzere 

ABD’nin dış çıkarlarının küçük dünyası (microcosm) Orta Asya oluşturmaktadır. 
655  

ABD’nin 2006 Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde de belirtildiği gibi, “Beş Orta 

Asya ülkesi de birbirinden farklıdır ve her biriyle olan ilişkilerimiz farklılık 

göstermektedir. Ancak genel olarak bir bütün Orta Asya’daki büyük stratejimizin 

unsurlarını bir araya getirip eş zamanlı olarak bunları takip etmeliyiz. Bunlar etkin 

demokrasilerin teşvik edilmesi, serbest piyasa reformlarının genişletilmesi, küresel 

enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve güvenliğin artırılması ile terörle savaşın 

kazanılması” olarak bilinmektedir.656 2010 yılının Mayıs ayında kabul edilen yeni 

strateji belgesinde ise Orta Asya’nın önemine terörle mücadele kapsamında 

değinilmiştir.  

KIRGIZİSTAN’IN İÇ VE DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM 

SÜREÇLER 

Orta Asya devletlerinden ABD’nin Kırgızistan’daki siyasi hedeflerinin, 

öncelikle, istikrarı arttırmak, demokratikleşmeyi hızlandırmak, serbest pazar 

                                                           
654  NOGAYEVA Ainur, “Orta Asya’da ABD, Rusya ve Çin Stratejik Denge Arayışları”, 

USAK Yay., s.178, Ankara, 2011 
655  FEİGENBAUM Evan A., “The Pursuit of Black Gold: Pipeline Politics on the Caspian 

Sea Deputy Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs, 
http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2007/97957.htm  

656  NOGAYEVA Ainur, “Orta Asya’da ABD, Rusya ve Çin Stratejik Denge Arayışları”, 
USAK Yay., s.179, Ankara, 2011 

http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2007/97957.htm
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ekonomisini yerleştirmek ve işlemesini sağlamak, eğitimi geliştirmek, ticareti 

artırmak ve insan hakları standartlarını yerleştirmek olarak sıralamışlardır. 

Washington tüm bu hedeflerini Kırgızistan’da radikal rejimlerin gelişimine ve 

faaliyetlerine engel olmak şeklinde formüle edilebilecek politika önceliği ile 

desteklemektedir. Bunun yanında Amerikan yetkilileri Kırgızistan’a idari 

organizasyon, yerel ve merkezi hükümet yetkilileri arasında değişim programı, 

diplomatik eğitim, çoğulculuk, seçim kanunu, siyasi parti eğitimi, bağımsız medya, 

kültürel grupların faaliyetleri, üniversite yönetimi ve öğrenci değişimi gibi 

hizmetlerle gitmişlerdir.657 

ABD, Türkiye’yi Kırgızistan’ı modernleştirici ve ılımlı bir rol oynamaya 

itmiştir. Şubat 1992’de NATO Sekreteri Manfred Worner Moskova’da Müslüman 

Cumhuriyetlerde İslami Köktendincilerin gün geçtikçe güçlendiğini ve bunun 

NATO çıkarlarına ters düştüğünü söylemiştir. NATO, bu dengesizliği düzeltme 

konusunda Türkiye'ye güveniyordu. Bush, Türkiye’yi Orta Asya için özene bilecek 

demokratik ve laik bir ülke modeli olarak göstermiştir. Ayrıca Türkiye’nin 

hareketleri Avrupa Birliği üyesi devletler ve ABD tarafından bir ölçüde 

desteklenmiştir. Türkiye Kırgızistanlı seçkinler için bir düş ülkesi olmuştur. 

Varlıklı, laik, batılaşmış, Amerikanlılara yakın, aynı zamanda Müslüman ve Türk 

nitelikleriyle bu ülke Kırgızistan’ın istediği şeyleri sunmaktaydı. İşte yukarıda 

saydığımız nedenler yüzünden Kırgızistan ABD’ye doğru sıcak bir politika 

izlemeye başlamıştır. Ama bu politika Rusya’yı ve hatta Çin’i göz ardı edecek 

şekilde değildir.  

Kırgızistan, dış politikasını belirlerken sadece dış etkenlerin bir takım 

etkileri sonucu oluşturdu demek yanlış olur. Bunların yanında şüphesiz ki iç 

nedenler da vardı. 1996’dan beri iktisadi kriz azalmaya başlamıştır, ancak kriz hala 

devam etmektedir. İnsanların ülkede yürütülen siyasi, iktisadi ve sosyal reformları 

farklı biçimlerde algılamaları yüzünden toplumun fikir ve düşünce farklılıklarında 

ayrılmaya başlamıştır. Radikal, toplumsal ve iktisadi reformlar ağır krize 

rastlamıştır ve tabi ki bu kriz tüm reformları olumsuz etkiledi. Bir zamanlar 

oldukça gelişmiş sanayi sektörümüz vardı, şimdi o tamamen yıkılmıştır. Onu tekrar 

yenileyip kalkındırmak, eşsiz doğal kaynakları da üreterek işletilmesi 

gerekmektedir. Kaliteli elemanların yarısı göç ederek, diğer yarısı ise 

çalışamayınca yeteneklerin kayıp etmiş durumdadır. Teknik mühendislik 

kadroların sayısı göç nedeniyle çok azalmıştır. Yönetici ve idari kadrolar daha yeni 

piyasa kurallarını öğrenmektedirler. Entel ve bilim çevrelerin yarısı toplumdaki 

hızlı değişmeleri anlamaya çalışıyorlar. Bunlar ülkedeki ekonomik kriz ve hızla 

                                                           
657  AKAEV, Askar, (2000), “Ötkön Kündürübüz Birge, Keleçekte da Birge Bolobuz” ,Yeni 

Avrasya, Sayı 5, Kasım, s.7-11. 
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artan işsizlik oranı, yönetici kadro eksikliği ve dış ilişkilerde deneyimsizlik olarak 

bilinmektedir.658 

Kırgızistan’ın dış politikasındaki temel sorunlar olarak, Kırgızistan, Sovyet 

Birliğinin dağılmasıyla doğrudan bağlantılı pek çok neden yüzünden diplomasinin 

bu yenidünyasına zayıf bir duruma girdi. Birincisi, tam bağımsızlık aniden 

gerçekleşmiştir. İkincisi, Kırgızistan yukarıda sözü edilen Moskova bağımlılığı 

nedeniyle uluslararası ilişkilerde hiç bir pratik deneyime sahip değildi. Üçüncü 

olarak bağımsız bir devlet kurma sürecine vahim ekonomik krizler, bütün halkta 

artan yoksulluk tüm ekonomik bağların yarattığı sıkıntı ve eski sosyal güvence 
sistemindeki çöküş eşlik ediyordu. Bunun yanında Kırgızistan’ın mevcut dış politik 

sorunlarını, diplomasinin yetersizliği, Çin’in tehdidi, denizlere açılamaması ve 

Rusya tarafından sınırlarının düzensiz çizilmesinden kaynaklanan etnik sorunları 

sıralayabiliriz.659 

Kırgızistan iç politikasının aydın toplumları demokratik değişiklilerin 

gerekliliğini olumlu karşılayarak desteklemektedirler. Ülkenin demokratikleşme 

sürecine katılmak ve bu süreç içerisinde olmak istiyorlar, ancak aydın kesimin bile 

piyasanın şart ve kuralları hakkında tecrübe sahip olmadığı için hala zorluklarla 

karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla bu zorlukları aşmak için pratik ve etkili 

mekanizmaları, metotları objektif bir şekilde ortaya atmalıyız.. Eski idareciler ise 

yenilikleri algılamaya ve anlamakla kalmayıp yeniliklere ayak uydurmaya 

çalışmaktadır. Demokratikleşme yolundaki en önemli engellerden biri de 

kadroların bu süreç için daha hazır olmamasıdır. Eski idareciler bağımsızlığın ilk 

yıllarında kendi görevlerinden faydalanarak, devletin birçok önemli mal varlıkların 

ellerine geçirmiştir, bu da ise ülkemizin gelişmesi için çok ağır yaralarındandır. 

Kırgızistan hala diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi diplomatik kadro, bilgi ve 

deneyim eksikliği yaşamaktadır.660  

Rusya tarafından sınırlarının düzensiz çizilmiş olması, bugün Orta Asya 

Türk Cumhuriyetleri arasında etnik ve sınır sorunlarına neden olmuştur. 

Kırgızistan nüfusunun etnik dağılımı şöyledir: Kırgız %54, Rus% 12, Özbek %16, 

Ukryanalı %2,4 ve Tatar, Kazak, Uygu, Ahıska Türkleri, Koreli, Azeri, Belarus, 
Dungan %12,7. (http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/)  

                                                           
658  KOYÇUYEV, Turar (2002), Sovyet Sonrası Yeniden Yapılanma: Teori, İdeoloji, 

Realiteler, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları:23, Bişkek 
659  AÇILOVA, Rahat, (1995), “Kırgız Dış Politikasındaki Öncelikler ve Politik Kültür”, 

Avrasya Etütleri, TİKA.  
660  KOYÇUYEV, Turar (2002), Sovyet Sonrası Yeniden Yapılanma: Teori, İdeoloji, 

Realiteler, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları:23, Bişkek 

http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/
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Ülkedeki Rus azınlığının çokluğu, Kırgızistan’ı Rusya ile ilişkilerinde daha 

ihtiyatlı olmaya itmektedir. Kırgızistan için sorun oluşturan diğer bir azınlık da 

Özbek’lerdir. Özbek –Kırgız etnik sorunlarının yaşandığı bölge ise Kırgızistan’ın 

Oş ve Celalabat bölgesidir. Bu kenti de içiren Kırgızistan’ın Fergana Vadisi içinde 

dört Özbek iki Kırgız ve bir Tacik eyaleti mevcuttur. Bölgedeki bu yapı nedeniyle 

ilk çatışma 1990 yılında yaşanmıştır661 . Bu olay Özbekistan ile Kırgızistan 

arasında gerginliğe neden olmuştur. Bu olaylar da Kırgızistan’ın dış politikasını 

belirlemede Özbekistan’a karşı daha ihtiyatlı olmaya zorlamıştır.662 

Kırgızistan’ın diğer bir dış politika sorunu da Çin gibi büyük bir ülkeyle 

komşu olmasından duyulan bir kaygıdır. Kırgızistan, SSCB’nin dağılmasının 

ardından Çin’in bölgede nüfuz olarak Sovyetlerin yerini almak isteyebileceğinden 

çekinmiştir. Ayrıca büyük Çin nüfusunun yerleşme amacıyla sınırları aşıp Orta 

Asya‘ya yönelebileceği kaygıları da mevcuttur. Bağımsız devletlerin kurulmasıyla 

Kırgız-Çin sınır sorunlarının da ortaya çıkması Kırgızistan’ın kaygılarını 

artırmıştır.(Kasieve, 2003: 21).  

1981 Mayısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan Notre 

Dame’de öğrencilere “Batı Komünizmi sadece çevrelemeyecek, Komünizmi 

aşacaktır. Onu sadece lanetlemeye çalışacak, son sayfaları şimdiden yazılan 

insanlık tarihini kötü, talihsiz bir bölümü olarak ortadan kaldıracağız” demiştir. 

Yaklaşık 10 yıl sonra Başkanın kehaneti gerçekleşmiş, Marksist-Leninist ideolojisi 
ile beraber dağılmıştır. Sovyetlerin çözülmesi 20yy’ın ikinci yarısına damgasını 

vuran Soğuk Savaşın sona ermesini de beraberinde getirmiştir. Bu gelişmenin en 

önemli sonucu iki kutuplu dünyanın tek kutupun ortadan kalkmasıdır (Shakoor, 

1995: 3). 

Washington, Kırgızistan’ı 25 Aralık 1991’de tanımış ve Şubat 1992’de de 

Bişkek’te bir büyükelçilik açmıştır. Kırgızistan ile ilişkiler Washington, Orta Asya 
Cumhuriyetleriyle ilişkilerinin genel mantığı içerisinde Kırgızistan’da demokrasiye 

geçişin sağlanması konusunda girişimde bulunmuştur. Bir kısım iniş-çıkış 

olmasına karşılık, Amerika’nın hazırladığı çalışmalara göre Kırgızistan 

demokratikleşme sürecine diğerlerinden öndedir, diğer yeni bağımsızlığı kazanan 

devletler ile olduğu gibi, FREEDOM yasası çerçevesinde düzenlemiştir. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akaev, ABD’yi 1993’de 15–22 Mayıs arası 

ziyaret etmiş ve Akaev, Başkan Clinton, Başkan yardımcısı Gore ve Dışişleri 

Bakanı Warren Christopher ile temaslarda bulunmuştur. Ziyaret sırasında Kırgız 

Dış İşler Bakanı ile Amerikalı meslektaşı arasında Amerikan yönetimin 

Kırgızistan’a göndereceği yardım konusunda bir çerçeve anlaşma imzalanmıştır. 

                                                           
661  İki toplum arasındaki kanlı çatışmanın sonucunda resmi verilere göre 230 kişi ölürken 

4000 kişi yaralanmış 400 de kaybolmuştur. 
662  KIRGIZSKAYA Ensiklopediya, (2010), Bişkek. 
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Başkan yardımcısı Gore bu ziyarete Aralık 1993’de karşılık vermiştir. Gore, 

Kırgızistan’da geçirdiği günler içerisinde ikili yatırım ilişkileri kolaylaştıracak bir 

anlaşmanın yanı sıra, ortak bir tarım projesinin altına imza atmıştır. Amerikan 

yetkilileri Kırgızistan’a idari organizasyon, yerel ve merkezi hükümet yetkilileri 

arasında değişim programı, diplomatik eğitim, çoğulculuk, seçim kanunu, siyasi 

parti eğitimi, bağımsız medya, kültürel grupların faaliyetleri, üniversite yönetimi 

ve öğrenci değişimi gibi hizmetlerle gitmişlerdir. Ayrıca “Peace Corps” gönüllüleri 

ülkede İngilizce eğitimini yaygınlaştırmak için çalışmalarını devam ettirmektedir 

(Aras, Çolak, 1996: 60). 

Tarih boyunca bu kadar kısa bir sürede ve böyle barışçıl bir şekilde bu 

kadar çok gelişme yaşanmamıştır. Soğuk Savaş sonrası yani Sovyetler Birliğinin 

dağılması ve buna bağlı olarak Orta Asya Devletlerinin (OAD) ortaya çıkması 

Amerikalı Politikacıları habersiz yakalamıştır ve Amerika’ya bir takım fırsatlar 

doğmakla birlikte, Amerika için bazı yükümlülüklerin ve sorunların ortaya çıkması 

anlamına da gelmiştir. O dönemde Amerika’nın belki de en büyük dış politika 

problemlerinden biri, yeni özgürlüğüne kavuşan OAD’ ye nasıl yaklaşacağı 

olmuştur. Problemin boyutu çok büyüktü çünkü ne Amerikalı bilim adamlarının ne 

de politikacılarının bölge hakkında fazla bilgisi yoktu, ayrıca Amerika’nın 

bölgedeki sorunlarla nasıl başa çıkacağı konusunda hiçbir geçmiş deneyimi de 

olmamıştır (Shakoor, 1995: 14). 

Böylece Amerika’nın esas sorunu OAD’de çıkarlarını belirlemek ve 
politikalarını formüle etmek olmuştur. Bugünün jeo-politik senaryosu,663 İngiltere 

kolonilerinden çekildiğinde yaratıldığı boşluğu Amerikanın büyük bir arzusuyla 

doldurduğu 1945 sonrasından keskin bir şekilde ayrılmaktadır. Bir temel ayrılık ise 

Rusya, İngiltere’nin tersine, aralarında çok geniş bir işbirliği olmasına rağmen 

yerinin tamamen ABD tarafından doldurulmasını istememektedir. Rusya, çok ciddi 

iç sorunlarına rağmen, Orta Asya’nın ayrılmaz ve stratejik parçası olduğu Eski 

Sovyet Birliği (ESB)üzerindeki etkisini sağlamak istemektedir (Shakoor, 1995,15). 

ABD’nin Orta Asya Ülkeleri içinde ilişkilerini en çok geliştirmeye önem 

verdiği ülkelerin başında Kırgızistan gelmektedir.664 Ekonomik, askeri, eğitim gibi 

başlıca konularda kurulan ilişkiler ve işbirliği çerçevesinde Kırgızistan’da kurulu 

                                                           
663  Soğuk savaşta Sovyetler Birliğinin yenilmesiyle ve sonradan dağılmasıyla, Amerika 

Birleşik Devletleri ilk defa Çin sınırından İran Körfezine hakim olabilme ve 

Avrasya’nın güney sınırlarına kadar politik varlığını nüfuz ettirme olanağına sahip 

olmuştur. Bölgesel jeo-politik boşluk göz önünde bulundurularak, olay jeo-politik 
boşluğu doldurmaktır. 

664  ABD yardım, kredi ve hibeleri yüksek miktarlarda Kırgızistan’a verilmektedir. Ayrıca, 

ABD, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların Kırgızistan’a sağladıkları 
desteği arttırmalarını da teşvik etmektedir.  
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bulunan değişik kurumlar aracılığı ile öğrencilerin ABD’de eğitim görmeleri 

sağlanmaktadır. 2001 yılında yapılan anlaşma çerçevesinde, başkent Bişkek’e 

yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Manas Havaalanı yanında ABD’nin bir askeri 
üssü kurulmuştur. Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Bağımsız Devletler Topluluğu, 

11 Eylül 2001 tarihinden bu yana ilgi odağı haline gelmiştir. Afganistan’a giden 

Amerikan askerleri ve yardım konvoyları bu bölgeden geçmiştir ve bu ülkeler 

arasında, bir dağ ülkesi olan Kırgızistan da ABD için önemli bir noktada 

bulunmaktadır. Özbekistan ve Tacikistan’ın yanı sıra 5 milyon nüfuslu Kırgızistan, 

uluslararası teröre karşı yürütülen savaşta ABD’nin yanında olduğunu 

duyurmuştur. Afganistan’a doğrudan sınırı olmasa da stratejik açından önemli bir 

noktada bulunan Kırgızistan’ın, ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu 

açıklamasının bir nedeni ise bu ülkenin kökten dincilerle yıllardır başının dertte 

olmasıdır (Otunbaeva, 2001: 204).  

11 EYLÜL ÖNCESİ VE SONRASI ABD’NİN KIRGIZİSTAN 

POLİTİKASINDA RUSYA’NIN ETKİSİ 

Bölge ülkeleri içinde en fazla öneme sahip olan hiç şüphesiz ki Rusya’dır. 

1993 yılına kadar Batı eğilimi politika izleyen Rusya, NATO’nun doğu sınırlarının 

genişletilmesi girişimleri ve Batıdan beklenilenden daha az yardım gelmesi ile bu 

politikasını gözden geçirme zorunluluğunu hissetmiştir. Batı nüfuzunu dengeleme 

arzusu ile birlikte, BDT’yi bir federasyon yada konfederasyon içinde birleştirecek 

şeklinde yeniden yapılandırma; Çin ile ekonomik ve siyasal ilişkileri geliştirme; 

Orta Doğun ülkeleri İran ve Irak ile ilişkileri geliştirme taktik adımlarından oluşan 

yeni stratejisi, özellikle Rusya’nın İran ve Irak ile diyalogunu artırması ABD 

kamuoyu açısından kabul edilemeyecek bir gelişimdir. Rusya’nın bu çabaları 

Washington’un bu bölgede yürüttüğü demokratikleşme ve serbest piyasa 

ekonomisini yerleştirme hedeflerini zorlaştıracak, hatta önleyebilecek bir 

potansiyele sahiptir (Aras, Çolak, 1996: 61). 

Ancak, ABD için yapılan bütün analizlerde genel olarak, Rusya ABD’nin 

çıkarlarının korunmasının temel unsurudur. Böylece İran, Pakistan ve Türkiye’nin 

rollerinin detayına inmeden, bu yazı bölge için kaçınılmaz olan ve bölgede çok 

büyük zorunluluğu bulunan Rusya-ABD ilişkilerine eğilmektedir. Daha önce de 
tartışıldığı gibi bu birleşmede çıkar ve kâr paylaşımı nedeniyle ABD- Rus 
politikaları açısından daha büyük bir yakınlaşma ve uyum var gibi görünmektedir. 

Bu durum ABD-Rusya çıkarlarının yakınlaşması ve iki devletin birbirlerine 

sundukları işbirliği önerilerinin seviyesiyle oluşan kuvvetli delillerde 

desteklenmektedir. Birincisi stratejik düzeyde her iki devletin işbirliğine temel olan 

esas faktör güvenliktir. Hıristiyan kökenli olan ABD ve Rus hükümetleri İslami 

Köktendinciliğe karşı aşırı duyarlıdır ve çok çabuk etkilenmektedirler. Tacikistan, 

Ermenistan-Azerbaycan ve Çeçenistan’daki olaylar her ikisini de aynı derecede 

rahatsız etmiştir. İkincisi, her iki devlet de Kazakistan’ın Eski Sovyetler 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

490 

Birliğinden devraldığı nükleer silahlardan eşit derecede rahatsızdırlar. Üçüncüsü, 

bu ülkeler Orta Asya Devlerinin İran, Türkiye ve Pakistan gibi İslam ülkeleri ile 

bağlarının geliştirmelerini istememektedirler. Esas olarak ABD ve Rusya, Orta 

Asya Devletlerinin Türkiye, İran, Pakistan, Arap ve Batılı devletlerle diplomatik 
ilişkiler kurma hızlarına şaşırmışlardır. Her iki devlet de ECO’dan ve bunların 

ortak Pazar yaratma programlarından korkmaktadırlar. Son ve oldukça önemli 

olarak Rusya ve ABD’nin OAD’nin güney komşuları Pakistan ve İran üzerinden 

dünya pazarlarına açılan en kısa ticaret yolu olan ulaşım yollarını kalkındırmalarını 

istemedikleri bir gerçektir. Rusya ayrıca nükleer bir güç ve BM Güvenlik 

Konseyinin bir üyesi olarak üzerine yüklenen sorumlulukları yerine getirirse 

çıkarları için daha yararlı olacağını algılamıştır. Bu nedenle eski Başkan Yeltsin ve 

eski Dış İşler Bakanı Kozyrev, BM Genel Meclisinde bile Moskova’nın eski 

Sovyet Cumhuriyetlerine müdahale hakkı üzerine konuşmuşlardır. Ayrıca Rusya 

bu bölgede bulunan askerlerine BM Barış gücü statüsünü tanımasını da istemiştir. 

Bu arada Rusya, ABD ve Avrupa gibi dış veya İran, Türkiye ve Pakistan gibi 

bölgesel güçlerin herhangi bir müdahalesini engellemeye kararlıdır. Avrupa’nın 

rolüne gelince, Rusya bazen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına savaşlar 
arasında en azından politik bir anlaşma sağlamak için aracı rolü verilmesi veya 

barışı koruma operasyonlarının çok uluslu olması önerilerini veto etmiştir665.  

Rusya’nın hegemonyacı girişimleri ABD tarafından desteklenmiştir. 

Rusya’nın Orta Asya’da üstlendiği bu iyice anlaşılan rolü sadece ABD tarafından 

değil Rusya’nın geleneksel tarihi rakibi Batı tarafından da desteklenmiştir. 1994 

Eylül tarihli “World and I” da Shirin Hunter şöyle demiştir: “Birçok gözlemci 

Rusya’nın hegemonyasını bir ehvenişer değil fakat belki de, kökten dinciliğin 

engellenmesi ve istikrarın korunmasındaki rolü yüzünden bir kazanç olarak 

görmüşlerdir. Batı politikaları, özellikle İslami kökten dinciliğe karşı duyulan aşırı 

duyarlılık ve Batı stratejisinin bütününde Rusya’ya verilen kesin öncelikle bölge 

ülkelerinin kaderleri üzerinde önemli bir rol oynamıştır. En belirgini ise, Batı 

politikaları Rus hegemonyasının geri dönüşünü sağlamıştır” (Shakoor, 1995: 22–

23). 

Amerika için, Soğuk Savaşın sona ermesi artık zafer döneminin başlaması 

anlamına geliyordu. Böyle bir dönemde ABD’ye başkan olan Bill Clinton’ın dış 

politika stratejisine bakıldığında, Amerika’nın uluslararası ilişkilerde öncü 

konumunu sürdürmesinin, Amerika’nın yaşamsal çıkarları için gerekli olduğu 

şeklinde anlaşılmaktadır. Sonraki başkan Bush Doktrini’nin, Amerika’nın 

güvenliği bakımından önemi, Amerika’nın kendisini bütün uluslararası sorunlara 

taraf olmakta sorumlu görmesi anlayışının artmasında yatmaktadır. Hiç şüphesiz 

Amerikan askeri ve ekonomik gücünün bütün ülkeler tarafından bir kez daha 

                                                           
665  Ancak aynı zamanda Rusya AGİK’in Rusya’nın eski cumhuriyetlerdeki askeri 

operasyonlarını finanse etmesini istemiştir. 
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hissedileceği zaman dilimi, 11 Eylül’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin 

terörist bir eylemle vurulması sonrası dönem olacaktır. Her ne kadar bu esef olayın 
acısını tüm dünya paylaşsa da, bu üzücü olayın ardından ABD’nin yeni güvenlik 

stratejisine dayanarak, terörizle mücadele, emperyal müdahale eylemlerine 

girişmesi sonucu, Amerika artık dünya üzerinde daha da saldırgan bir ülke olarak 

görülmeye başlanacaktır. Çünkü Amerika için artık zafer terörizme karşı 

kazanılmak zorundadır. Amerika için yeni düşmanın adı da bellidir: Uluslararası 

Terörizm. Yeni Amerikan Başkanı Bush için yeni komünizmdir, terörizm. Başkan 

Bush’un yeni politika anlayışı da artık düşmanı, bulunduğu yerde vurma 

stratejisine dayanmaktadır (Taştekin, 2005: 9). 

Trajik 11 Eylül sonrası Amerika’nın, bu olayla ilgili olarak sorumlu 

gördüğü Afganistan’daki El-Kaide örgütüne karşı mücadele başlatması ve 

Afganistan’a operasyon düzenlemesi, Amerika’nın Orta Asya’da askeri varlığının 

da miladı olmuştur. Amerika’nın düzenlemiş olduğu El-Kaide operasyonu, Orta 
Asya’daki jeostratejik dengeleri değiştirmiştir. Artık Amerika, Kırgızistan, 

Özbekistan gibi bölge ülkelerinde askeri üs kiralama yoluna giderek bu 
ülkelere/bölgeye yerleşmiştir.  

Kırgızistan, Afganistan operasyonundan sonra, uluslararası Manas 

Havaalanına Amerikan askeri varlığının yerleşmesine izin vermişti. Kırgız 

Başbakanı Kurmanbek Bakiev, bu durumu ülkesi için altın bir fırsat olarak 

değerlendirmişti. Hiç kuşkusuz Başkan Bakiev’in bu değerlendirmesinin altında 

ekonomik kazanımlar olduğu kadar güvenlik kaygıları da önemli yer tutmuştu. 

ABD, Kazakistan’dan gelen topraklarına üs kurulması teklifini ise Çin ve 

Rusya’nın muhtemel tepkisi nedeniyle kabul etmemiştir. Şüphesiz Rusya ve 

Çin’in, ABD’nin Kırgızistan ve Özbekistan’a yerleşmesine karşı çıkmamasının en 

büyük nedeni, Amerika’nın bölgede radikal dinci terör gruplarına karşı verdiği 

savaşta, kendilerinin de çıkarlarının olmasıdır. Başbakan Bakiev, Manas 
havaalanının ABD güçlerine kiralanması ile ilgili olarak BDT ülkelerinin ve 

Shangai İşbirliği Örgütü üyelerinin bilgisi olduğunu da ayrıca belirtmişti (Taştekin, 

2005: 10). 

Amerika’nın bölgedeki askeri varlığı Çin, Rusya gibi bölgesel aktörler 

tarafından terörle mücadele yönünden ne kadar olumlu görülse de, uzun vadede 

aynı ülkeler için bir tedirginlik nedenidir. Amerika’nın bölgede uzun süre kalması, 

Rusya-ABD ilişkilerinin kötüye gitmesine yol açabilecektir. Nitekim ikinci Irak 

savaşında Rusya’nın ABD’ye olan tepkisi, ileride Amerika’nın Orta Asya’da 

girişebileceği uluslararası meşruiyeti tartışılabilir operasyonlarda da ortaya 

çıkabilirdi. Böyle bir durumda, Shangai İşbirliği ekseninin de tepki göstereceği 

açık olacaktı.   

Rusya, ABD’nin Kırgızistan’a üs kurmasından sonra, Kırgızistan 

topraklarında kendisi de üs kurmak, bölge sorunlarında Rusya’nın kendisine olan 
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desteğinin devamını sağlamak ve ülkesi üzerinde güçler dengesini korumak 

amacıyla Rus askeri varlığının da ülke topraklarında konuşlanmasına olumlu 

bakmıştır. Bu amaçla, Kırgız yönetimi, Rusya’nın, Bişkek yakınlarındaki Kant’ta 

bir askeri hava üssü oluşturmasına destek vermiştir. Rusya, Kırgızistan’ın 

kendisine sağladığı bu üsse öncelikle savaş uçakları konuşlandırmayı planlayarak, 

Kırgızistan’daki yerel gözlemciler ise Rusya’nın ülkede bir üs edinmesi karşısında, 

Rusya’nın ülkedeki askeri ağırlığının daha da arttığını düşünmektedirler. Buna 

karşın hükümet yetkilileri, Rusya’ya verilen bu hakkın yapılmış olan kolektif 

güvenlik anlaşmalarının bir gereği olduğunu belirtmektedirler. Rusya’nın üssü de 

Kırgızistan’da 2002 Mayıs ayında yerleşmiştir (Malley, 2003: 4). Amerika’nın 

bölgedeki varlığı 11 Eylülden önce temel olarak Barış için İşbirliği programı 

çerçevesinde sürdürülmekteydi. 1996’dan başlatılan Kırgızistan, Kazakistan ve 

Özbekistan arasında oluşturulan Orta Asya Taburu (CENTRASBAT) özellikle 

dikkate değer bir gelişmeydi.666  

ABD komutanlarının “dünyada ulaşamayacağımız bir devlet yoktur” diye 

gururla anımsadığı bu tür iş birlikleri, Rusya’yı rahatsız etmekteydi. 11 Eylülden 

sonra ABD’nin Afganistan’a saldırmasıyla ABD-Kırgızistan-Rusya ilişkilerinin 

nitelik açısından yeni bir aşamaya girmesine rağmen, bu durumun mevcut 

ilişkilerin temel yapısını değiştireceği iddiası fazla gerçekçi olmamaktadır. 

Beklenmedik bir şekilde ABD’ye, uluslar arası terörle mücadelede Orta Asya 

devletleriyle iş birliğine yardım edeceğini belirten Putin, Kırgızistan’ın ABD 

başkanlığındaki anti-terör koalisyonuna katılmasını onaylamak durumunda 

kalmaktadır. Bişkek’in, ülke arazisine 30-40 kadar ABD savaş uçağını ve 4.000 

kadar koalisyon askerini içeren bir güç konuşlandırılmasını (IMF aynı dönemde bu 

ülkeye 90 milyon Dolarlık kredi açmıştır) Rusya tarafından itirazla karşılanmıştır. 

Ama Kırgız Devlet Başkanı Akaev, Kararın Kolektif Güvenlik Anlaşmasının 

gerektirdiği gibi üye ülkelerle danışma sonucu alındığını belirtmiştir (Kasiyeva, 

2003:32).  

ABD ile ilişkilerindeki genel ısınmaya daha çok dikkat eden Moskova’nın 

bu bağlamdaki gelişmelere fazla itiraz etmemesi sürpriz değildir. Taliban’ı ve 

Usame Bin Laden’i Orta Asya’dan Çeçenistan’a tüm sorunların neredeyse tek 

kaynağı olarak tanımlamıştır. Onun için ABD’nin Afganistan’a saldırmasına 

açıkça bir şey diyememiştir. Bunun yanında ABD ile işbirliği karşılığında, Batı 

yardımıyla çöken ekonomisini ve Avrupa güvenlik kurumundaki yalıtılmışlık 

sorununu çözmeye çalışan Putin için ilişkilerin genel seyri daha önemlidir. Yine de 

Rusya’nın istediği ABD’nin Orta Asya’daki askeri ve politik varlığının kendisini 

dışlayacak boyutlarda olmamasıdır. Washington’un bölgeyi kendisi için çok pahalı 

                                                           
666  1997’de bu durum çerçevesinde, ABD’den Kazakistan’a tarihin en büyük duraksız hava 

çıkarma harekâtı gerçekleştirilmiş ve tatbikat Barış için İşbirliği değil de ABD Merkezi 
Komutanlığı (CENTCOM) tarafından organize edilmişti. 
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bir istikrarsızlık alanı haline getirebilecek Moskova’yı tamamen görmezden 

geleceği de beklenemez ve açık denize çıkışı olmayan coğrafyada bu ülkenin 

“bölgesel süper güçlüğü”nü dikkate alacağı muhtemeldir. Afganistan sorunu bir 
ölçüde ekonomik dönüşüm ve askeri yaptırım arasında bir dengeyle çözülmeye 

çalışılacaksa, ABD’nin Rusya’ya ikinci boyutta önemli ayrıcalıklar tanıyacağı 

beklenebilir. 

Böylece ABD, Rusya’nın bölge devletleri için güvenlik alanındaki “son 

başvuru kaynağı” olmasının önüne geçmeyecektir. Bunun desteklenen bir Rusya 

tarafından üstlenilmesi hem ekonomik bakımdan, hem de Rusya’yı kazanma ve 

kontrol etme açısından önemlidir. Ama istikrarsızlık ve fakirliğin ne derecede 

ortadan kaldırılacağı Rusya’nın uzun vadede bölgedeki konumu açısından 

belirleyici olabilir. Eğere son başvuru kaynağı durumunu gerektirmeyecek kadar 

bir istikrar ortamı oluşursa, Rusya’nın önemli bölge devletleri tarafından Çin’e 

karşı denge unsuru olarak algılamasıyla sınırlanacaktı. Ama ABD’nin bölgeyi 

temizleme girişimine rağmen, tehdidi besleyen sosyal ve ekonomik dinamiklerin 

orta vadede imhası beklenemez. Buradaki sorunun kaynakları yapısaldır ve 

Afganistan ile sınırlı değildir. Böylece, sürekliliğin daha baskın olacağı varsayımı, 

Rusya’nın Kırgızistan için öneminin orta vadede fazla azalmayacağı sonucuna 

götürmekte idi. Bölgedeki muhtemel değişime gelince, bu daha çok Rus-Amerikan 
iş birliği yönünde olacaktı. Bu olasılık da, Kırgızistan için Rusya’nın tekelci 

konumundan daha tercih yanaydı. Ancak, Bakiev yönetimi iktidara “devrim”le 

geldiğinde Avrasya coğrafyasındaki diğer “devrim”lerde görüldüğü üzere 

yönetimin ABD yanlısı bir dış politika izleyeceği ve Rusya’nın nüfuz alanından 

uzaklaşacağı tahmin ediliyordu. Ancak “devrim”in üzerinden geçen bir buçuk yıl 

bu beklentinin zıttı bir durumu ortaya koyarken, yeni yönetimin ABD ile ilişkileri 

(Özbekistan kadar kopma noktasına gelmese de) gerilimli bir döneme girmişti. 

“Devrim” sürecinin sıcak atmosferinde gözlerden kaçan ancak bugünden geriye 

gidildiğinde daha iyi anlaşılan ilişkiler Bakiev iktidarının dış politik yönelimini 

anlamaya yardım etmekteydi. (Kırgız Tuusu, 2009.13.02).  

ABD’nin 11 Eylül sonrası Orta Asya’da giderek artan nüfuzu Rusya’yı 

uzun süredir rahatsız ediyordu. Ancak bu süreçle paralel ortaya çıkan bir başka 

olgu Rusya'yı rahatlattı. Avrasya coğrafyasında görülen “devrimler” sonrası bölge 

ülkeleri benzeri “devrim”lerin kendi ülkelerinde de gerçekleşebileceği korkusuyla 

ABD’den uzaklaşarak ivmeyi Rusya’ya yönlendirdi.667 “Devrim” güçlerinin ABD 

                                                           
667  Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Askar Akaev, muhalefetin ABD yanlısı olduğunu öne 

sürüyor, Batılı istihbarat servisleriyle muhalif unsurlar arasında gizli bağlantıların 

olduğunu iddia ediyor ve Rusya’dan kendi yönetiminin desteklenmesi yönünde yardım 

bekliyordu. Gürcistan ve Ukrayna “devrim”leri Birleşik Devletler Topluluğu 

ülkelerindeki her türden muhalefet hareketinin Batı yanlısı  karaktere sahip olduğu 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

494 

yanlısı olduğu düşüncesinin neden hatalı olduğu iktidara gelen yeni güçlerin kısa 

sürede rotasını Rusya’ya yönlendirmesiyle açığa çıktı. Bakiev yönetimi ABD, 

Rusya ve Çin arasında işlevsel bir denge politikası izlemek yerine, Akaev 
döneminde görülmeyen oranda Rusya yanlısı bir çizgi izlemeye başladı. İktidara 

geldikleri ilk gün Putin ile görüştü ve yardım talep etti. İlk resmi ziyaret Rusya’ya 

gerçekleştirildi. Rusya’nın en yakın stratejik partner olarak görüldüğü ve Moskova 
ile ilişkilerin Kırgız dış politikasının önceliği olduğu deklare edildi. Dışişleri 

Bakanı Rusya’nın Kırgızistan’daki askeri varlığının değişmeyeceğini, buna karşılık 

ABD’nin varlığının geçici olduğunu belirtti. Kuşkusuz niyetlenmiş olsun ya da 

olmasın yaşanan diplomatik krizin Bakiev yönetimine karşı muhalefetin “dış 

destekli” olduğu algısını besleyecek iç politik yansımaları da söz konusudur. 

Ancak krizin zamanlaması “sorun”un içe yönelik olmaktan ziyade dış politik yönü 

olduğunu ortaya koymaktadır (Kırgız Tuusu, 2009.13.02).  

ABD KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİNDE KRİZ DÖNEMİN 

BAŞLAMASI 

24 Mart 2005, Kırgızistan’da gerçekleşen renkli devrim olarak adlandırılan 

Halk ayaklanması hakkında tüm dünya medyasında ve siyasetçileri arasında çeşitli 

yorumlara neden olmuştur. Yaşanan Devrimin temel nedenleri olarak, ülke 

içindeki iç siyasetin tamamen yolsuzluğa bulaştığı, Akaev’in yürüttüğü klanlık aile 

politikası, Aksı olayında devlet askerlerinin halka ateş açması ve şehit olanların 

halen suçluları hükümet tarafından bulunmaması (zaten bu durum halk tarafından 

Akaev’in iktidarına karşı soğukluk uyandırmıştı), ekonomik durum ve temiz 

olmayan, hile yapılan başkanlık seçimler gibi nedenlerden oluşmaktadır. Tabi ki, 

bu durumu muhalif liderleri ve başta Bakiev olmak üzere organize edilmiştir. 

Akaev iktidarına karşı ayaklanmalar yer yerlerde yürümeye başlamışlardır. 

Kırgızistan’da Halk Ayaklanmasında ABD‘nin “Güvenlik ve Demokrasi” 

doktrinlerine dayanarak, bu ayaklamada muhalefeti finans ettiğini Roza 

Otunbaeva’nın 24 Mart 2005 Kırgızistan Ayaklanması sonra konuşmalarında 

açıklamıştır. (Kırgız Tuusu, 30.03.2005). 

Kurmanbek Bakiev dönemi başlamıştır. Kırgızistan Devlet Başkanı 

Kurmanbek Bakiev, Bişkek'te bulunan ve Afganistan operasyonlarında ABD ile 

NATO birliklerinin kullandığı askeri üssün kapatılacağını açıklamıştır. Kırgızistan 

Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiev, ABD ile birlikte toplam 11 ülkenin kullandığı 

askeri üs ile ilgili sözleşmesinin iptalini ön gören yasayı imzalamıştır. Ancak 

Kırgızistan Devlet Başkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 

Bakiev, ABD'nin ve söz konusu 11 ülkenin kullanma hakkı olduğu askeri üssün 

sözleşmesini tek taraflı iptal etti. Askeri üssü ABD ile birlikte; Yeni Zelanda, 

                                                                                                                                      
algısını besliyordu. Beyaz Saray da Kırgızistan muhalefet liderlerinin söylemi  ve Batı 
ile kurdukları bağlantıların da etkisiyle benzeri bir düşüncedeydi. 
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Fransa, İtalya, Norveç, Polonya, Türkiye, Avustralya, Hollanda, İspanya, Kore ve 

Danimarka kullanma hakkına sahipti. Bakiev, Kırgızistan Parlamentosu Cogorku 

Keneş'in ABD askeri üssünün kapatılması yönünde aldığı kararı Şubat 2008 ayında 

onaylamıştı. Kırgızistan ile ABD arasında yapılan anlaşmaya göre, askeri üssün 
180 gün içinde boşaltılması gerekiyordu ancak sadece adı değiştirilerek “Transit 

geçiş” hava yolu olarak kalmıştı (Kırgız Tuusu, 2009.13.02).  

İlk Başkan Askar Akaev’in bir takım sebeplerden dolayı halk ayaklanması 

sonucunda iktidarı terk ederek yurt dışına kaçması, 24 Mart 2005 tarihinde 

ayaklanmanın önderlerinden biri olan halk adayı Kurmanbek Bakiev’in Başkanlık 

göreve gelmesi de ülkedeki ayaklanma öncesi sorunların hala devam etmesi halkın 

tekrar ayaklanmasına sebep olmuştur. Sonuç olarak 10 Nisan 2010 tarihinde 
Bakiev de ülkeyi terk ederek yurt dışına kaçması ilk başkan ile aynı kaderi 

paylaşmış bulunmaktadır. 
Ülkedeki kaosu yönlendirmek için ani bir geçici hükümet oluşturularak, 

geçici hükümet başkana Roza Otunbaeva muhalif güçler ve ülke entelektüeller 
tarafından seçilmiştir. Aynı dönemde 10 Haziran 2010 tarihinde Kırgızistan’ın 

güney bölgesinde Kırgız-Özbek etnik çatışması meydana gelmiştir. İki taraf da ve 

aynı zamanda Kırgız devleti için de hem manevi hem de maddi hasarlara yol 

açılmıştır. Günümüze dek bu olayın suçluları bulunarak yargılanmamıştır. 

Uluslararası ilişkiler eğitimi alan Otunbayeva, Askar Akaev döneminde üç kez 

Dışişleri Bakanı da olmuştur. Dolayısıyla, deneyimli, kararlı duruşundan ülkeyi 

siyasi zor süreci yaşadığı zamandan kurtarıcısı olarak da tarihe yazılmıştır.  
 27 Haziran 2010 tarihinde Kırgızistan Anayasa’sında siyasal sistem ile 

ilgili değişiklikler yapılarak tekrar referandum yolu ile Parlamenter yönetim 

sistemine geçilmiştir. Kaos döneminde geçici hükümet kurularak başında Roza 
Otunbaeva durmuştur. (Batıda “demir lady” olarak da bilinmektedir ülkenin zor 

günlerinde ülke başında duruşu ile değerlendirerek). Bununla birlikte ülkedeki en 

zor durumda Roza Otunbaeva 31 Aralık 2011 tarihine kadar Cumhurbaşkanı olarak 

seçilmiştir.668  

Kırgızistan’da yaşanan devrimler ve ABD Üssün kapatılması konusunda 

Moskova, ABD ve Pekin’in devrimlerle ilgili görüşleri atışma halinde ortaya 

atılmıştır. Moskova’daki Siyasi Haber Merkezinin genel müdürü Aleksey Muhin’e 

göre: “Önceki Sovyet Sistemi altında olan bu üç ülkelerde de “Renki Devrimler” 

Batının aktif bir şekilde etkisi altında olduğuna inanmaktadır. Kırgızistan’da Lale 

devrimi de ne yazık Gürcistan ve Ukrayna örneği ile devam etmiştir”. “Batı örneği 

bu bölgelerde istikrarsızlık siyasi rejimler kurmayı amaçlamıştı. Ne yazık ki, 

Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan’daki durum bu amacın doğru olduğunu 

                                                           
668  Кыргыз республикасы президенттик шайлоо 30-октябрь 2011-ж.ЕККУ/ДИАУБ 

Шайлоолорду байкоо миссиясы Жыйынтыктоочу Отчет, 
http://www.osce.org/ky/odihr/87048?download=true 

http://www.osce.org/ky/odihr/87048?download=true
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ispatlamaktadır. “Renkli Devrim” neticesinde kurulan rejimler, ilk önce dış 

faktörler bağımlı olacaktır. İkinci olarak onlar siyasi açıdan istikrarsız olduğunu 

gösterdiler. Üçüncü olarak kendi coğrafyasında sosyal ve ekonomik şartlara ters 

etki yaratmıştır”. 

Ama ABD’deki Georgetown Üniversitesinin profesörsü Andres Oslund’a 

göre: “Kırgızistan’da 2005 tarihinde Mart ayında gerçekleşen olayları Batı 

tarafından hazırlandı” bakışlara katılmadığını söylemiştir. “Sadece yalan. Rusya 

bugün diktatör bir güçtür. Devrimler kendi kendiliğinden, şartlar yüzünden 

olduğuna inanamazlar. Çünkü onlar için her şey “yukarıdan söylenmesi” lazım 

düşünceye alışkanlar. Onlar demokratik güçler tarafından olabilir düşüncesini 

anlayamazlar. Dolayısıyla olaylara iyi analiz yürütme yeteneği yoktur”. 

“Kırgızistan’da devrim oldu” fikrine de katılmadığını dile getirmiştir. Fakat Muhin 

kendi fikrini geri almadı “Halkın memnunsuzluğunu doğru kullanabilmek- bu 
büyük bir silahtır. Çoğunlukla bu silah sonradan onu kullananlara karşı çalışır. 

Kırgızistan’da da tam böyle olmuştur. Rusya ile Kırgızistan ilişkileri siyasi ve 

ekonomik olsun dost ülkelerdir. Dolayısıyla devrimden sonra kaç zaman geçse 
bile, Kırgız yönetimi Rusya yanlısı politikalar izlemektedir (“Manas” Hava 

alanındaki ABD üssün kapanışı, 2 milyar dolar kredi verilmesi gibi). Rusya bunu 

çok önemle değerlendirmektedir. Sebebi gizlemekte ne fayda, Rusya Kırgızistan’a 

daha etkili olmayı ister. Dolayısıyla biz, ne hakkında konuştuğumuzu iyi biliyoruz” 

diye cevaplamıştır. 

Bazı Çinli uzmanlara göre, Kırgızistan, BDT’nin Kollektif Güvenlik 

Anlaşması Örgütü ile Şanghay İşbirliği Örgütü’nün üyesidir, ABD’nin bu ülkeyi 

yanına çekmesiyle bu iki bölgesel örgütün içinden parçalaması ve zayıflatması 

amacı yatmaktadır. Bu şekilde Rusya’ya karşı stratejik kuşatmasını daha da 

sağlamlaştırmaktadır. 

Nitekim, diplomatik krizin ABD ve Kırgızistan arasında Manas 

Havaalanındaki askeri üs karşılığında ödenen ücret hakkında yapılacak 

görüşmelerin bir gün öncesinde gerçekleşmesi, bu tavrın görünenin ötesinde başka 

yönleri de olduğunu göstermektedir. Kırgızistan’ın böyle bir zamanlamayla iki 

ABD diplomatını ülkeden çıkarma kararı vermesi bölgede giderek güç kaybeden 
ABD’ye “gözdağı” vererek görüşmelerde pazarlık gücünü artırmak amacıyla 

yapılmış bir hareket olarak da değerlendirilebilir. ABD 1000 kadar personelinin 

bulunduğu Manas üssünü Afganistan’daki operasyonları için kullanıyordu. 

ABD’nin Özbekistan ile ilişkilerinin kopma noktasına gelmesi üzerine Hanabad 

üssünü boşaltmak zorunda kalmasıyla Manas askeri üssü bölgedeki tek üstü. 

Kırgızistan’ın gerek son diplomatik kriz gerekse üsler konusundaki 

yaklaşımını anlayabilmek için Bakiev yönetiminin Rusya ile olan ilişkilerini göz 

önüne almak gerekiyor. “Devrim” sürecinde Batı yanlısı olarak bilinen ancak 

sonrasında Akaev dönemine oranla daha da Rus yanlısı bir çizgi izleyen Bakiev 
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yönetiminin bölgedeki güç mücadelesinde aldığı konum iç politikada da önemli 

sonuçlar üretmiştir. İktidarın dış politik aktörlerle ilişkisi ve bunun önümüzdeki 

dönemde tetiklemesi iç politikaya sıçramaktadır.  

11 Eylül sonrası ABD ve NATO güçlerin Orta Asya’ya girmesiyle bölgede 

mevcut olan Rusya-Çin stratejik ortaklık işbirliği ilişkileri çerçevede oluşan denge 

bozulmuştur. Kırgızistan da Çin-Rusya-ABD üç gücün arasında oluşan dengeden 

yaratan güvenlik ortamında kendi ekonomik kalkınma ve iktidarı sürdürmeye 

düşünülmüştür. Ancak ABD’nin Orta Asya’yı bırakıp Irak’a yönlenmesiyle, yine 

Çin ve Rusya’nın tekrar etkinliğini kabul ederek bu dengenin yeniden oluşmasına 

katkıda bulunmuştur. Nitekim Moskova’nın inisyatifinde olan Kolektif Güvenlik 

Anlaşması Örgütü (Collective Security Treaty Organization) ve Çin’in 

inisiyatifinde olan Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organization) 

bölgedeki etkisini sağlayabilmek için kurumsallaşma sürecini hızlandırmaktadır. 

Bazıları ise Orta Asya ülkelerinin geleneksel güvenlik politikasını savunmaktadır, 

yani Rusya-Çin-ABD aralarında oluşturulmuş denge ortamında ülkenin ekonomik 

kalkınmasına hız vermektir (Demirtepe, 2007:14).  

KIRGIZİSTAN’DA ABD ÜSSÜNÜN KAPATILMASI 

30 Ekim 2011 tarihinde ülkede başkanlık için seçime katılan 16 adaydan % 

62.52 oy ile Almazbek Atambaev dördüncü başkan olarak seçilmiştir. 1 Aralık 

2011 tarihinde resmi göreve başlamıştır.669 Atambaev’in iktidara geldikten sonra 

kendi platform çerçevesinde 2014 yılına kadar ABD NATO üssün kapatma yönde 

olmuştur. Kırgız Jogorku Keneşi (Büyük Meclisi) tarafından da büyük oy alarak 

desteklenmiştir.670 Kırgızistan bağımsızlığın ilk gününden itibaren 

Cumhurbaşkanlık siyasal sistem ile yönetilmişken, 27 Haziran 2010 tarihinde 
Kırgızistan Anayasa’sında siyasal sistem ile ilgili değişiklikler yapılarak tekrar 

referandum yolu ile Parlamenter yönetim sisteme geçilmiştir. 

 ABD NATO çerçevesinde BDT ülkeleri ile “Antiterör” Antlaşması 

imzalayarak, Kırgızistan’a da ABD’nin 19’cu askeri üssü “ Gansi” (Peter Gansi 11 

Eylül sırasında hayatını kaybeden itfaiyecinin adına) 2001, 14 Aralık ayında 

“Manas” uluslararası havalana açılan üs, Amerika’nın bölgedeki varlığı 11 

Eylülden önce temel olarak Barış için İşbirliği programı çerçevesinde 

sürdürülmekteydi. ABD komutanlarının “dünyada ulaşamayacağımız bir devlet 

yoktur” diye gururla anımsadığı bu tür iş birlikleri, Rusya’yı rahatsız etmekteydi. 

                                                           
669  http://www.president.kg/kg/prezident/omur_bajany/ 
670  ТИМ: "Манастагы" Транзиттик борбор 2014-жылдын 11-июлунда жабылат, 

http://www.azattyk.org/a/25044156.html  

http://www.azattyk.org/a/25044156.html
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Kırgızistan “Ruslar bize ruhen, Amerikalılar ise ekonomik olarak yakındır” 
ilkesine göre davranmaktadır. 

1999-2000 yıllarında Özbekistan Milli Hareketine bağlı olan radikal 

güçlerin silahlı olarak sınır ihlal ederek ülkeye girmesi dönem başkanı Askar 

Akaev tarafından hemen ABD’nin teklifini kabul etmiştir. Artı Kırgızistan 

ekonomisi içinde Üssü için verilen kira payını göz ardı etmemek gerekir. Akaev 

döneminde ABD üssü Antlaşmaya göre kira bedeli yıllık 17 milyon dolar ve her 

uçağın iniş kalkışı için 7000 dolar ek ücret ödenmesi öngörülmüştür. Ancak bu 

anlaşmalara rağmen her zaman üssün kira bedeli sürekli gündeme taşınarak 

pazarlık konusu olmuştur. 

Eski Başkan Kurmanbek Bakiev de bu durumu altın bir fırsat olarak 

değerlendirmiştir. Başkan Bakiev’in bu değerlendirmesinin altında ekonomik 

kazanımlar olduğu kadar güvenlik kaygıları da önemli yer tutmuştur. Bakiyev 
döneminde ABD Üssü’nden bir militanı tarafından Kırgızistan vatandaşı olan 

Aleksandr İvanov’u vurularak hayatını kaybetmesi tekrar üssün kapatılmasını 

gündeme getirmiştir. Bakiev’in 2009 Şubat ayında Moskova’ya ziyaret ederek 

oradan ABD üssünün kapatılması gerektiğine dair açıklama yapmıştır. Fakat 

Bakiev’in dönmesinden sonra aynı yılı ABD üssü “Transit Merkezi” olarak isim 

değiştirerek anlaşma yapılmıştır ve kira bedeli de yıllık 60 milyon dolara 

yükselmiştir. 

2010 Nisan ayında Bakiev’in devredilmesi sonucunda Almazbek 

Atambaev’in iktidara gelmesi ile ABD üssü 2014 Haziran’da süresinin biteceğine 

dair açıklama yapmıştır, sonuç olarak 2014 Haziran’da Orta Asya’daki son 

ABD’ye ait olan askeri üssü kapatılmıştır. Kırgızistan’da ki ABD üssün 

kumandanı olan John Millard’a göre Romanya’ya geç edeceğine dair açıklamada 

bulunmuştur. 671 Üss ile ilgili iyi mi kötü mü oldu Kırgızistan toplumu tarafında 

tartışma konusu olmuştur. Fakat son kaynaklara göre ABD Rusya Yakınlaşması ve 

Rusya’ya ABD üssünün yerleşebileceğine dair söylentiler vardır. Kırgızistan 

“Ruslar bize ruhen, Amerikalılar ise ekonomik olarak yakındır” ilkesine göre 

davranmaktadır. Burada belirtilmesi gereken diğer önemli aktör Üssün 

kapatılmasına dair Kırgızistan’ın stratejik ortağı olan Rusya’dır. Rusya’nın 

Kırgızistan’da toplam dört askeri üsleri mevcuttur. Kant’ta askeri hava üssü672, 
Karakol’da Sualtı silah test Üssü, Kara-Balta askeri haberleşme ve Maily-Suu 
askeri radyo-sismik laboratuar üssü bulunmaktadır. Kant’ta yerleşen KGAO’NÜN 

                                                           
671  http://inozpress.kg/news/view/id/36404 
672  Kant Hava Üssünden eğitim gören ünlü isimler olarak Mısırın Cumhurbaşkanı olan 

Hüsnü Mübarek, Suriye’nin eski Devlet Başkanı Hafız Esad ve Moğolistan ile 
Hindistan’ın tanınmış kozmonotları olmuştur 
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askeri baza olarak bilindiği için kira bedeli sayılmamaktadır, fakat diğer 3 tanesi 

için yıllık 6,4 milyon dolar kira ödemektedir.673 

Kriz dönemin diğer bir nedenlerinden biri de Kırgız Özbek etnik 

çatışmaların düzenleyicileri olarak bilinen, ömür boyu hapis cezasına çaptırılmış 

olan Azimjan Askarov olayı olmuştur. Kırgızistan sürpriz bir adım atarak ABD ile 
işbirliği anlaşmasını fesetti (22 Temmuz 2015). Kırgızistan, ABD ile 19 Mayıs 

1993’te imzalanan işbirliği anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Anlaşmanın 

iptalinde Kırgızistan Yüksek Mahkemesi’nce ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 

Azimjan Askarov’un ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2015 İnsan Hakları 

Savunucusu Ödülü almasının etkili olduğu belirtiliyor. Kırgızistan hükümetinden 

yapılan açıklamada, Başbakan Temir Sariyev’in ABD hükümeti ile Washington’da 

imzalanan anlaşmanın feshi kararını imzaladığı belirtildi. Anlaşma çerçevesinde 

ABD ürünlerinin Kırgızistan’da giriş çıkışında vergi alınmaması ve Kırgızistan’da 

bulunan Amerikalı sivil ve askeri personele diplomatik statü verilmesi 

öngörülüyordu. Washington’ın böylece Bişkek’e insani yardım ve ekonomik-
teknik desteği kolaylaştırması hedefleniyordu. İşbirliği anlaşmasının feshine tepki 

gösteren ABD, gelişmeler nedeni ile hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkladı. ABD 

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada demokratik gelişme, eğitim sisteminin 
iyileştirilmesi, istihdamın artırılması ve etnik şiddetle mücadele gibi bir dizi 

programın zarar görebileceği uyarısında bulundu.  

ABD’NİN ÜSS KRİZİNDEN SONRA YENİDEN ORTA ASYA 

POLİTİKASI VE KIRGIZİSTAN 

ABD Kırgızistan arasında tekrar ilişkilerin canlanması 31 Ekim – 3 Kasım 

2015 tarihleri arasında Orta Asya ülkeleri ile ilişkilere yeni bir boyut kazandırmak 

amacıyla ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ilk kez bölgeye resmi ziyarette 

bulunmasıyla yeniden gündeme gelmiştir. Ziyaret kapsamında Özbekistan'ın 
Samarkand şehrinde "C5+1" formatı çerçevesinde Orta Asya ülkelerinin Dışişleri 

bakanlarıyla küresel ile bölgesel düzeyde yaşanan sorunları ve işbirliğini arttırma 

imkânları masaya yatırılarak, bölgedeki her devletin üst düzey yöneticileri ile ikili 

müzakereler yapılmıştır. Ziyaretin zamanlaması dikkat çekicidir. Çünkü John 

Kerry'nin bölgeyi ziyareti Ukrayna ve Suriye sorunları bağlamında ABD ile Rusya 

arasında Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da tavize dayalı olmayan ciddi 

anlaşmazlıkların yaşandığı bir döneme denk gelmiştir. John Kerry'nin Orta Asya 

ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretini ABD'nin genel olarak Avrasya'ya yönelik 

izlediği jeostratejisinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Orta Asya turunu 

Kırgızistan'dan başlayarak, sırasıyla Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve 
Türkmenistan'ı ziyaret ederek, ikili diplomatik müzakereleri yürütmüştür. Bununla 

                                                           
673  A.g.e. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

500 

birlikte 1 Kasım 2015 tarihinde Özbekistan'ın Samarkand şehrinde "C5+1" (Orta 

Asya ülkeleri+ABD) formatının ilk toplantısı yapılmıştır.  

ABD-Kırgızistan Müzakereleri: John Kerry ülkeyi ziyareti kapsamında 

ülkede ABD Büyükelçiliği'nin yeni binasının ve Orta Asya Amerikan 

Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılışına katılarak, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 

Almasbek Atambayev ve Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev'le görüşmeler 
yapmıştır. Diplomatik müzakerelerde aşağıdaki konulara vurgu yapılarak, iki ülke 

arasında çok taraflı işbirliğinin gelişimi için yol haritasının çizilmesi ve bu 

doğrultuda çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır. 

• CASA-1000 projesi kapsamında işbirliğini devam ettirmek, böylece 

elektrik enerjisi bağlamında Orta Asya (Kırgızistan, Tacikistan) ile Güney Asya 

(Afganistan, Pakistan) bölgelerinin entegre edilmesini sağlamak. 

• Afganistan'ın kuzeyinde ve bölgede güvenliği sağlamak, IŞID ve buna 

benzer terör örgütleri ile mücadelede işbirliğini arttırmak. 

• Kırgızistan'da demokrasi ile insan haklarının gelişimini sağlamak ve bu 

alanda ikili görüşmeleri sürdürmek. 

• İklimin değişimine paralel olarak, Tanrı dağlarındaki buzulların erimesinin 

sonucunda meydana gelebilecek tehlikeli durumu önlemeye dayalı işbirliğini 

arttırmak. 

• Kırgızistan'ın altyapısını ve ortak enerji projelerini geliştirmeye yönelik 

işbirliğini geliştirmek. Ayrıca iki devlet arasındaki görüşmelerin neticesinde 

ABD'nin Kırgızistan'ı Rusya, Çin ve Batı dünyası arasında bir seçime zorlama gibi 

niyetinin olmadığı, "Manas" hava üssünün kapatılması ve Azimzhan Askarov'a 

insan haklarını korumaya dayalı verilen ödülün ikili ilişkilerinin gelişimini 

engellemediği, ABD-Kırgızistan ilişkilerinin gelişiminin ülkenin diğer bölgesel ve 

uluslararası ortaklarıyla olan ilişkilerine gölge düşürmemesine dikkat edileceği 

teyit edilmiştir. 

SONUÇ: 

Kırgızistan’ın 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığı resmen ilan 

edildikten sonra çok zaman geçmeden ABD tarafından tanınması ve ABD 

elçiliğinin açılmasıyla Bişkek Washington ilişkileri başlamış bulunmaktadır. Orta 

Asya’nın diğer bağımsız devletlerinden farklı olarak Kırgızistan açık şekilde 

demokrasi yolunu seçmiştir. Bu ABD ve Avrupa devletleri tarafından da 

desteklenmiştir. Bu bağlamda ülkeye doğru ekonomik yardımlar ve yatırımlar için 

finans kaynakları açılmıştır. Uluslararası kuruluşlara üye olmada ABD’nin desteği 

ve etkisi büyük olmuştur. Diğer Orta Asya devletlerine göre ülkede ilk siyasal 

sistemi başkanlık ve Büyük Kırgız Parlamentosunun oluşmasında model olarak 
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ABD’nin kendine özgü siyasal sisteminden de yararlanılmıştır, ancak zamanla 

ülkede yaşanan renkli kaoslardan sonra 2010 yılında referandum yolu ile siyasal 

sistemde Parlamenter yönetim sisteme geçilmiştir. İlk para birimi “som”un değeri 

yüksek olmasına, İMF ve Dünya Bankasına üye olmasında ABD’nin etkisi büyük 

olmuştur. Ülkede demokrasi enstitülerin, sivil toplum kuruluşların gelişmesine de 

ABD’nin etkisi büyüktür.  

11 Eylül 2001’tarihinde ABD’de gerçekleşen saldırı olayından sonra Bush 

doktrini tüm dünyadaki siyasal düzene yeni yol açarak terörizmle mücadeleye 

çağırmıştır. Bu bağlamda ABD’nin Afganistan’a karşı Orta Asya’ya doğru politika 

yönleri da değişerek uluslararası terörizmle mücadele ve güvenlik kavramları ön 

plana çıkmıştır. Kırgızistan da ABD’nin bu politikası doğrultusunda ülke güvenliği 

için de ABD’nin Kırgızistan topraklarında askeri hava üs açmasına izin vermiştir. 

Bişkek’te “Manas” uluslararası hava alanda 2001’de açılan “Gansi” adında ABD 

askeri hava üssü, 2005 tarihinde ABD üssün icra bedeli 17.5 milyon dolar iken, 

Bakiev’in inisiyatifi doğrultusunda 2009’dan sonra yeniden üssün kira bedeli 

gündeme gelmiştir ve sonuç olarak askeri üss “Transit” Merkezi adına değiştirilir, 

kira bedeli de 60 milyon dolara yükselmiştir. Burada durumu etkileyen faktörler 

arasında önemli ölçüde Kırgızistan’ın stratejik ortağı Rusya’nın da etkisi söz 

konusudur. ABD’nin ulusal güveliği doğrultusunda Kırgızistan’da bulunduran 

askeri üsü ABD için hayati öneme sahiptir. Burada Kırgızistan hem ABD, hem 

Rusya hem de komşusu Çin üçgeni arasında stratejik kilit nokta hal alması, 

Kırgızistan bu durumu olumlu değerlendirerek denge politikasını sağlamak 

zorundadır. 

Ancak Kırgızistan’ın iç politikasında yaşanan istikrarsızlık, ekonomik 
açıklık, yolsuzluk ve ülke genelinde gerçekleşen ayaklanmalar, çatışmalar, dış 

politikayı doğrudan etkilemektedir. Ülkedeki kaosların arkasında finansmanı 

olarak dış güçler tarafından desteklenmesi doğrultusunda görüşler mevcuttur. 

Ekimde 2011’de iktidara gelen Almazbek Atambaev’in ilk açıklamalarında ülkenin 

güvenliği için dış politikada değişiklikler olacağını ve bu doğrultuda ABD askeri 

üssün 2014 Temmuza kadar kapatılacağını açıklamıştır. Nitekim, 2014 Haziran’da 

Orta Asya’daki son ABD’ye ait olan askeri üss kapatılmıştır.  

Bu olay sonucu ABD ilişkilerinde krizin başlaması, 2015 tarihinde ABD 

Dış İşler Bakanı John Kerry’nin Orta Asya’ya ziyareti kapsamında gerçekleşen 

"C5+1" formatı, ABD'nin Orta Asya'ya olan ilgisinin artacağını ve bölge 

ülkelerinin Rusya ile Çin'in nüfuzuna bırakılmayacaklarını gösteren bir adımdır ki, 

bu durum önümüzdeki süreçte güç mücadelesinin Orta Asya'ya kayacağı anlamını 

taşımaktadır. Aynı zamanda Katar'ın Kazakistan'a yatırımları arttıracağını ve 

Japonya'nın bölge ile ekonomik ilişkilerini geliştirmeye özen göstermeye 

başlamasını hesaba katarsak, ABD'nin kendi müttefiklerini de Orta Asya 
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siyasetinde yeni roller üstlenmeye ittiği düşünülebilir. Bu genel tablo karşısında, 

Orta Asya ülkelerinin ABD ile ilişkilerini geliştirmeye ne derece önem verecekleri 

ve özellikle Rusya'nın buna karşı tavrının nasıl gelişeceği sorusu ön plana 

çıkmaktadır. 

ABD’nin Orta Asya’ya tekrar yaklaşması, dünya politikasında yaşanan 

olayları dikkate alırsak, kritik bir döneme denk gelmektedir. Kritikten kast edilen, 
ABD'nin Rusya ve Çin'le çeşitli bölgelerde rekabete dayalı yaşanan güç 

mücadelesidir ve bundan ister istemez Orta Asya ülkelerinin etkilenmesidir. 

Nitekim günümüzde ABD ile Rusya arasında Suriye bağlamında Orta Doğu'da, 

Ukrayna bağlamında Doğu Avrupa'da ve Rusya'nın yeni entegrasyon hareketi olan 

"Avrasya Ekonomik Birliği" kapsamında post sovyet coğrafyasında anlaşmazlıklar 

ve çatışmalar yaşanmaktadır. Aynı şekilde Çin'in genelde dünyada, özelde Orta 

Asya'da artmaya başlayan etkisini azaltmak maksadıyla ABD Asya-Pasifik 
alanındaki müttefikleriyle olan ekonomik ve siyasi etkileşimini arttırmaktadır. 

Bütün bu olaylar yaşanırken Avrasya'nın merkezinde (heartland) bulunan Orta 

Asya ülkelerini ABD'nin dikkatinden kaçırması mümkün değildi.  
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ORTA ASYA ÜLKELERİNİN AVRASYA EKONOMİK  
BİRLİĞİ PROJESİNE YAKLAŞIMI 

Otabek OMONKULOV ⃰ 

ÖZET 

Orta Asya, doğal kaynakları ve jeostratejik konumundan dolayı büyük 

güçlerin stratejik çıkarlarının kesiştiği bölge olmuştur. Dolaysıyla küresel ve 

bölgesel güçler çeşitli siyasal, güvenlik ve ekonomik projeler aracılığıyla bölgenin 

siyasi-ekonomik hayatı ve kalkınması üzerinde egemen olmaya çalışmıştır. 

19.yüzyilda “Büyük Oyun” ve sömürgecilik mücadeleleriyle, 20. yüzyılda mecburi 

asimilasyon ve Soğuk Savaş gölgesinde kontrol edilen Orta Asya’da günümüzde 

bölge-dışı bölgesel bütünleşme girişimleri büyük güçlerin jeopolitik etki aracı 

olarak işlev görmektedir. Rusya, Çin ve ABD gibi küresel güçlerin her biri 

bölgesel bütünleşme modelleri sunucu tekel haline gelmek ve rakip devletlerin 

rekabet gücünü ve etkisini azaltmak için mücadele etmektedir. Bu kapsamda 

Rusya, Orta Asya’yı da kapsayacak bir şekilde tasarladığı bölgesel bütünleşme 

modellerini devreye sokmuştur. Zamanla bu girişimlerin bazıları denenmiş ve 

başarısızlığa uğramıştır. Geldiğimiz noktada uygulama aşamasında olan Avrasya 

Ekonomik Birliği (AEB) projesi Rusya’nın ortaya koyduğu en kapsamlı ve iddialı 

bütünleşme modelidir. Fakat bu projenin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı farklı 

etkenlerin yanı sıra büyük oranda Orta Asya ülkelerinin vereceği tepkiye bağlıdır. 

Bu bildiride Orta Asya ülkelerinin AEB projesine yaklaşımı incelenmiştir. Bu 

anlamda, Orta Asya'dan Rusya'ya benzer, farklı ve bazı noktalarda karmaşık 

tepkiler verilmiştir. Bu tepkilerdeki farklılıklar bölgedeki ülkelerin bölgesel güç 

statülerinin, Moskova’yla ilişkilerindeki asimetrik bağımlılık düzeyinin, değişen 

ekonomik gelişmişliğinin, ekonomik kaynak düzeyinin, dış politika önceliklerinin, 

demografik yapılarının, ikili ilişkilerindeki farklılıkların ve bölgedeki bazı ülkeler 

arasında ortaya çıkan güvenlik ikileminin birer yansımaları olarak 

değerlendirilmiştir. Sergilenen reaksiyonlar bölgesel ve koordineli değil, ülke 

temelli tepkiler olarak nitelendirilmiştir. AEB’ne katılan Kazakistan ve Kırgızistan 

bu bütünleşme modelinin zararlı "politik" cihetlerini eleştirmiş ve onlardan uzak 

durmaya çalışmıştır. Bir yandan AEB projesini reddeden Kerimov yönetimi, diğer 

yandan Birlik coğrafyasını da kapsayan BDT serbest ticaret bölgesine katılmıştır. 

Özbekistan, Mirziyoyev iktidara geldikten sonra AEB’ne katılmama politikasını 

sürdürmekle beraber Birliğin üyeleriyle ikili ve çok yönlü ilişkilerini 

güçlendirmiştir. Tacikistan üyelik konusunu değerlendirirken, Türkmenistan 

tarafsız kalacağını ilan etmiştir. Çalışmada AEB’nin Orta Asya’da 
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sürdürülebilirliği ve bölge üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. AEB projesi, büyük 

güç tarafından ve onun menfaatlerini koruyacak bir şekilde geliştirildiğinden 

dolayı bölgesel ve küresel oyuncuları bir araya getirip işbirliğine teşvik edici bir 

pratik çerçeve sunamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Rusya, Orta Asya’yı kendine 

entegre etmeye çalışırken asimetrik bir yaklaşım sergilemiştir. Nitekim bu süreçte 

Rusya’nın bölgenin beklentilerini ikinci planda tutarak kendi beklentilerini ön 

plana çıkardığı tespit edilmiştir. Çalışmada birincil ve ikincil doküman analizi, 

gözlem, anket ve görüşme gibi nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği, Bölgesel 

Bütünleşme 

THE APPROACH OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES TO THE 
EURASIAN ECONOMIC UNION 

ABSTRACT:  

Central Asia, due to its natural resources and geostrategic location, became 
an important region for intersecting strategic interests of the great powers. Thus, 
global and regional powers sought to dominate the region through various political, 
security and economic projects. The region was controlled trough the Great Game, 
and ruled in shadow of forced assimilation and Cold War in the 19th and 20th 
century. Today extra-regional integration initiatives of the great powers are used as 
a means of geopolitical influence in the region. Russia, China and USA are 
struggling to become dominant power to provide the regional integration models 
and eliminate the influence of rival states. Russia introduced its own regional 
integration models designed to include CA. The Eurasian Economic Union 
(EAEU), Russia’s most comprehensive and ambitious integration model, is 

currently in the process of implementation. However, the attitude of the region 
toward the project, among other things, will determine the outcome. This paper 
examines the approach of the CA countries to EAEU. Respectively, there are 
different, in some point, complicated responses from CA to Russia. Differences in 
these responses are evaluated as reflections of regional power status of the 
countries in the region, the level of asymmetrical dependence in their relations with 
Moscow, level of changing economic development, amount of economic resources, 
foreign policy priorities, demographic structures, the differences in bilateral 
relations and security dilemma that emerged between some countries in the region. 
The reactions exhibited are not regional and coordinated, but country-based in 
essence. Kazakhstan and Kyrgyzstan, while welcoming and joining EAEU, are 
rejecting and trying to stay away from harmful “political” aspects of the project. 

Uzbekistan, under Karimov’s rule, firmly rejected EAEU. Conversely, Tashkent 

joined in the free trade zone of Russia-led CIS. Tashkent continued its policy of 
“nonalignment” with EAEU after Mirziyoyev came to power but strengthened its 
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bilateral and multilateral relations with its members. Turkmenistan declared that it 
would remain neutral, while Tajikistan is still considering joining the EAEU. The 
paper also examines viability and implications of EAEU for CA. It argues that the 
project is developed by, biased towards preserving the influence of the major 
power, and lacks viable framework to bring both global and regional players into a 
path of cooperation. It determined that Russia applied different asymmetrical 
methods and means while attempting to integrate the region into itself. Moscow 
pushed for its own strategic interests while holding the region's expectations in the 
second plan. Qualitative research methods such as primary, secondary document 
analysis, observation, survey and interview were used in this work. 

Key Words: Central Asia, Russia, Eurasian Economic Union, Regional 
Integration. 

GİRİŞ 

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, SSCB’nin dağılımından sonra 

ülkesinin uluslararası arenada içine düştüğü durumdan çıkabilmesi ve eski itibarını 

toparlaması için yeni bir siyasi- ekonomik güç merkezi oluşturmaya ihtiyaç 

duymuştur. Putin, 2011’de İzvestiya gazetesine yazdığı bir makalede aklındaki 

düşüncelerini kâğıda dökerek Avrasya Birliği’nin kurulmasını teklif etmiştir. Putin, 
yeni Birliğin Sovyet sonrası coğrafyadaki önceki bütünleşme projelerinin (Rusya, 

Beyaz Rusya ve Kazakistan'ın Gümrük Birliği Protokolü, Avrasya Ekonomi 

Topluluğu, Gümrük Birliği) deneyimleri üzerine inşa edilebileceğini de 

kaydetmiştir.674  

Bu birlik eski Sovyet cumhuriyetlerini kapsayacak bir şekilde tasarlanmış 

olup, Putin’in tabiriyle, Birlik ekonomik olarak ulusal ekonomiler arasındaki 

işbirliğini güçlendirmek, rekabet gücünü artırmak ve üye devletlerin halklarının 

yaşam standartlarını yükseltmek için istikrarlı kalkınmayı teşvik edecekti. Ona 

göre AEB, üye devletlerin “küresel büyüme ve uygar ilerlemenin liderleri haline 

gelmesi, başarı ve refah elde etmesini” sağlayacaktı.675 Stratejik olarak bu girişim 

Rusya'nın bölgedeki büyük güç statüsünü ve hegemonyasını yeniden tesis etmekle 

beraber Batı‘nın siyasi-ekonomik genişlemesine, güneydeki terör yapılanmalarına 

ve doğudan yükselen Çin etkisine karşı koymak amacıyla Rusya ve çevresinde 

yeni bir savunma ve saldırı gücü blokunu oluşturacaktı.  

                                                           
674  Vladimir Putin, “Novyy integratsionnyy proyekt dlya Yevrazii - budushcheye, kotoroye 

rozhdayetsya segodnya”, Izvestiya, 3 oktyabrya 2011, 
http://www.izvestia.ru/news/502761, (e.t. 06.09.2018).  

675  Ibid. 

http://www.izvestia.ru/news/502761
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Kazakistan ve Beyaz Rusya, Putin'in teşebbüsünü memnuniyetle 

karşılamıştır. Taraflar arasında yürütülen müzakereler sonucunda 1 Ocak 2015 

tarihinde Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan’ın kurucu üyeleri olduğu Avrasya 

Ekonomik Birliği kurulmuştur.676 Ermenistan ve Kırgızistan 2015 yılında Birliğe 

katılmıştır. Tacikistan üyeliğin getirileri ve götürülerini değerlendirirken, 

Özbekistan Birliğe karşı şıkmış, Türkmenistan tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Bu 

çalışmada Orta Asya ülkeleri hükümetleri ve halklarının AEB projesine yaklaşımı 

ülke temelli ve detaylı bir şekilde incelenecektir.  

KAZAKİSTAN’IN AEB’NE YAKLAŞIMI 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Avrasya Ekonomik 

Birliği’nin (AEB) fikir babalarından ve kurucularından biridir. Ayrıca resmi 

Astana Post-Sovyet hudutta ileri sürülen bütünleşme teşebbüslerinin neredeyse 

tamamını desteklemiştir. 1991’den bu yana ülkeyi yöneten Nazarbayev hükümeti 

AEB çerçevesinde resmi Moskova’nın kendisine “eşit ortak” olarak bakmasını 

temenni etmiştir. Zaman zaman Kazakistan’ın bu beklentisi karşısında farklı 

davranış sergileyen Putin yönetimi Nazarbayev’in dolaylı eleştirilerine maruz 

kalmıştır.  

Kazakistan, kurucu üye olarak AEB’ne tam desteğini sürdürürken, 

oluşumun Rusya’nın hegemonyasına dönüşmemesi yönünde çaba göstermiş, çeşitli 
girişimler ve politika önerileriyle üyeler arasındaki dengeyi korumaya çalışmıştır. 

Öte yandan AEB, Kazakistan için artan rekabete dayalı küresel bir ortamda kendi 

konumunu güçlendirme ve ekonomik hedeflerine ulaşmanın bir aracı olarak 

görülmektedir. Öncelikle, AEB Kazakistan için 183 milyon kişilik büyük bir 

pazarın kapılarını açacak, ülkeyi yabancı yatırımcılara daha cazip hale getirecektir. 

Birlik, üyeleri arasındaki ulaşım yollarını birleştirerek, geliştirerek, taşıma 

maliyetlerini azaltacak ve Kazakistan’ı ilerleyen zamanlarda kurulması planlanan 

Yegâne Finansal Alan ve Ortak Enerji Piyasasına kavuşturacaktır.677 

                                                           
676  Putin’in ileri sürdüğü siyasi, ekonomik ve askeri temelli Avrasya Birliği projesi 

Kazakistan ve Beyaz Rusya devlet başkanlarının itirazı ve önerileri üzerine ağırlıklı 

olarak ekonomik işbirliğini temel alan Avrasya Ekonomik Birliği şeklinde yeniden 

adlandırılmıştır. Belirtmek gerekir ki, eski Sovyet cumhuriyetleri arasında ekonomik 

bütünleşmeyi öngören Avrasya Birliği teşebbüsü ilk olarak 1994’te Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından ileri sürülmüştür.  

677  Dosym Satpaev, “Kazakhstan and the Eurasian Economic Union: The view from 

Astana”, The European Council on Foreign Relations, 12 January 2015, 
http://www.ecfr.eu/article/commentary_kazakhstan_and_the_eurasian_economic_union
_view_from_astana395, (e.t.11.03.2018).  

http://www.ecfr.eu/article/commentary_kazakhstan_and_the_eurasian_economic_union_view_from_astana395
http://www.ecfr.eu/article/commentary_kazakhstan_and_the_eurasian_economic_union_view_from_astana395
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Kazakistan hükümetinin bütünleşme konusundaki kararlılığına rağmen 

Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan arsında Gümrük Birliği'nin (GB) oluşturulması 

ve daha sonra bu oluşumun AEB'ne dönüşümü, Kazak toplumunda ciddi 

bölünmelere neden olmuştur. 2012'de Kazak muhalefeti, Kazakistan'ın GB ve 

Ortak Ekonomik Alan (OEA) üyeliği konusunda bir referandum önerisinde 

bulunmuştur. 2014'ün başında ise AEB'ni Kazakistan'ın ulusal egemenliğine tehdit 

olarak algılayan Avrasya karşıtı bir hareket kurulmuştur.678  

Nazarbayev, ülkesinin AEB üyeliği konusunda dolaşan önyargılar, 

eleştiriler ve tartışmalara bir cevap niteliğindeki duruşunu üç başlık altında ortaya 

koymuştur.679 Birincisi, Nazarbayev’e göre, AEB eski SSCB’nin bir başka 

tekerrürü olmayacak ve dolaysıyla Kazakistan’ın egemenliği ve bağımsızlığına 

halel getirmeyecektir.680 İkincisi, ona göre, AEB siyasi değil, ekonomik bir proje 

olup, Kazakistan yönetimi Birlik içinde herhangi bir ulusüstü kurum ve 

parlamentonun kurulmasına, ortak vatandaşlığın cari edilmesine karşı gerekçelerini 

dile getirmiştir. Nazarbayev, bütünleşmenin hareketlendirici ana motoru soyut 
jeopolitik düşünceler ve sloganlar değil, ekonomik çıkarlar olduğuna vurgu 

yapmıştır.681 Son olarak Nazarbayev, Birliğin kurucu anlaşmasında belirlenen 

hedefler ve bu doğrultuda konulan kurallara uyulmazsa veya projenin 

siyasallaşması durumunda ülkesinin Birlikten çekileceğinin ve Kazakistan'ın 

bağımsızlığını tehdit eden bir organizasyonda asla bulunmayacağının altını 

çizmiştir.682 

Ukrayna krizi ve Rusya’nın oradaki Rusların korunmasını bahane ederek 

Kırımı ilhak etmesi en çok Astana’yı tedirgin etmiştir. Çünkü Kazakistan 

nüfusunun yüzde 27,7 faizi etnik Ruslardan oluşuyor ve onlar çoğunlukla ülkenin 

kuzeyinde, Rusya’ya sınırdaş vilayetlerde istikamet etmektedir.683 Ukrayna 

                                                           
678  Ibid. 
679  Marlene Laruelle, “Kazakhstan’s posture in the Eurasian Union: in search of serene 

sovereignty”, Russian Analytical Digest, 165, (17 March 2015), 7, 
https://doi.org/10.3929/ethz-a-010421380, (e.t. 26.01.2018). 

680  Tengri News, “Economic Eurasian Union bears no resemblance to USSR: President 

Nazarbayev,” 22 Aralık 2014, http://en.tengrinews.kz/politics_sub/Economic-Eurasian-
Unionbears-no-resemblance-to-USSR-President-Nazarbayev-258039/, (e.t. 26.01.2018).  

681  Laruelle, “Kazakhstan’s posture”, 7-8. 
682  Newsru.com, “Nazarbayev zayavil o vozmojnom vihode Kazahstana iz Evraziiskogo 

soyuza”, 31 Aralık 2014, newsru.com/world/31aug2014/nazarbaev.html, (e.t. 
26.01.2018).  

683  Otabek Omonkulov, “Ukrayna ve Suriye Krizinin Orta Asya’ya Etkileri”, 

2.Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, (Konya, 29-30 Nisan 2016), 687. 

https://doi.org/10.3929/ethz-a-010421380
http://en.tengrinews.kz/politics_sub/Economic-Eurasian-Unionbears-no-resemblance-to-USSR-President-Nazarbayev-258039/
http://en.tengrinews.kz/politics_sub/Economic-Eurasian-Unionbears-no-resemblance-to-USSR-President-Nazarbayev-258039/
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krizinden sonra Putin dâhil birkaç üst düzey Rus siyasetçilerinin ağzından çıkan 

talihsiz açıklamalar Kazakistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına 

tehdit olarak nitelendirilmiştir.684 Astana, Ukrayna’nın başına gelenlerin kendi 

başına gelebileceğinden endişelenmiş. Kazakistan, bu durum karşısında diplomatik 

kanallar yoluyla Rusya’ya gereken cevabi vermekle kalmamış, ülke genelinde 

egemenliğin güçlendirilmesi yönündeki hukuki adımlar ve vatanseverliği teşvik 

edici girişimlerde bulunmuştur. Laruelle’ye göre, Kazakistan'ın durumu Avrasya 

Ekonomik Birliği ile neyin tehlikede olduğunu, bir oyuncunun diğerlerinden daha 

güçlü olduğu bir bölgesel bütünleşme projesinde egemenliğin nasıl sürdürüleceği 

sorusunu gündeme getirmiştir.685  

Rusya ile yaşanan bu gerginliğe rağmen Kazakistan hükümeti ve özellikle 

Kazak toplumu AEB projesine verdiği desteğini sürdürmüştür. Kazakistanlıların 

Post-Sovyet huduttaki bölgesel bütünleşme (Gümrük Birliği, Ortak Ekonomik 

Alan ve Avrasya Ekonomik Birliği) projelerine yüksek oranda (2012’de %80, 

2013’te %73, 2014’te %84, 2015’te %80, 2016’da %74 ve 2017’de %76) destek 

verdiği belgelenmiştir. 2012-2017 yılları arsında Kazakistanlı katılımcıların sadece 

yüzde 4 ile 6 faizi bütünleşmeye karşı çıkarken, yüzde 7-16 faizi entegrasyona 
ilgisiz veya kayıtsız olduklarını belirtmiştir.686 İlginç yönü şu ki, kamuoyu 

yoklamasına göre, Kazakistanlıların bahsi geçen bütünleşme projelerine desteği 

Kırım krizinin patlak verdiği 2014’te doruk noktasına (%84) ulaşmıştır. İzleyen 

                                                           
684  2014’te Ukrayna krizi bağlamında Putin’in Kazakistan’daki milliyetçilik ve devletçilik 

hakkında yaptığı açıklamaları, özellikle Kazakların hiçbir zaman kendi devletleri 

olmadığını iddia etmesi, yasaklanan Ulusal Bolşevik Partisi’nin lideri Eduard 

Limonov’un Kuzey Kazakistan’ın, Hakasya Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Başkanı 

Vladimir Stigaşev’in doğu Kazakistan’daki bir bölgenin, Komunist Parti lideri Vladimir 
Jrinovski’nin Kazakistan dahil tüm Orta Asya’nın Rusya’ya entegre edilmesi gerektiği 

yönündeki fikirleri Kazak toplumunda ciddi endişe ve rahatsızlığa yol açmış, hatta 

Kazakistan hükümetinin Rusya hükümetine diplomatik nota vermesine sebep olmuştur. 

Bakiniz: Administratsiya Prezidenta Rossii, “Vserossiyskiy molodyojniy forum “Silegir-
2014”, 29 Ağustos 2014, http://kremlin.ru/events/president/news/46507, (e.t. 
27.01.2018); Tengri News, “MID RK gotovit notu Rossi posle ‘predlojeniya’ Limonova 

o zahvate severa Kazahstana”, 20 Şubat 2014, 

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mid-rk-gotovit-notu-rossii-predlojeniya-
limonova-zahvate-severa-kazahstana-250762/, (e.t. 27.01.2018); Tengri News, 
“Viskazivaniye o pretenziah Rossii k Vostoçnomu Kazahstanu prokommetirovali v 

Hakasii”, 10 Nisan 2014, http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyiskazyivanie-
pretenziyah-rossii-vostochnomu-kazahstanu-prokom mentirovali-253398/, (e.t. 
27.01.2018).   

685  Laruelle, “Kazakhstan’s posture”, 8-9. 
686  EDB, EDB Integration Barometer-2017, (Saint Petersburg, 2017), 19-20, 

https://eabr.org/upload/iblock/3ef/EDB-Centre_2017_Report-46_EDB-Integration-
Barometer_ENG_2.pdf, (e.t. 27.01.2018).  

http://kremlin.ru/events/president/news/46507
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mid-rk-gotovit-notu-rossii-predlojeniya-limonova-zahvate-severa-kazahstana-250762/
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mid-rk-gotovit-notu-rossii-predlojeniya-limonova-zahvate-severa-kazahstana-250762/
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyiskazyivanie-pretenziyah-rossii-vostochnomu-kazahstanu-prokom%20mentirovali-253398/
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyiskazyivanie-pretenziyah-rossii-vostochnomu-kazahstanu-prokom%20mentirovali-253398/
https://eabr.org/upload/iblock/3ef/EDB-Centre_2017_Report-46_EDB-Integration-Barometer_ENG_2.pdf
https://eabr.org/upload/iblock/3ef/EDB-Centre_2017_Report-46_EDB-Integration-Barometer_ENG_2.pdf
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yıllarda (2015-2017) ise destek oranında yüzde 10’a kadar bir düşüş 

gözlemlenmiştir. Bu durumu, özellikle Ukrayna krizi, kısmı olarak da Suriye iç 

savaşı çerçevesinde patlak veren Türk-Rus uçak krizi sonucunda ortaya çıkan 

ekonomik kriz ve siyasi belirsizlik ile izah etmek mümkündür.687  

KIRGIZİSTAN’IN AEB’NE YAKLAŞIMI 

Kırgızistan, 90’lı yıllardan bu yana jeopolitik oyunlar ve yolsuzlukla birlikte 

devamlı toplumsal huzursuzluğa neden olan fakirlik, işsizlik, başarısız eğitim, 

sağlık sistemleri vb. endemik sosyal ve ekonomik sorunlara katlanmak zorunda 

kalmıştır.688 Ülkenin geçimi büyük oranda dış yardımlar ve yurt dışında, 

çoğunlukla Rusya’da çalışan Kırgızistanlı göçmen işçilerin döviz gönderilerine 

bağımlı hale gelmiştir.689 Bişkek bu sorunları aşmak için çok taraflı bölgesel 

bütünleşme projelerini desteklemiştir. Bu anlamda, Bişkek AEB’ne giden yolda 

önce Avrasya Ekonomik Topluluğu (EvrAzEs), sonra da Nisan 2011’de Gümrük 

Birliğine (GB) katılmayı arzu etmiştir. Böylece Ekim 2011’de üyelik müzakereleri 

başlatılmıştır. Müzakereler sürecinde Kırgızistan tarafı mevcut şartlar altında 

GB’ne katılması durumunda Kırgız ekonomisinin ciddi zarar göreceğini gerekçe 

göstererek kendisine bir takım tercihler ve ekonomik kolaylıklar tanınmasını talep 

etmiştir.690İlaveten, 2013’te Bişkek, Kırgız girişimcilerinin desteklenmesine 

                                                           
687  Omonkulov, “Ukrayna ve Suriye”, 687-695. 
688  Sebastien Peyrouse, “Kyrgyzstan’s Membership in the Eurasian Economic Union: A 

Marriage of convenience?”, Russian Analytical Digest, 165, (17 March 2015), 11, 
https://doi.org/10.3929/ethz-a-010421380, (e.t. 29.01.2018). 

689  Ryskeldi Satke, “Kyrgyzstan and the Eurasian Economic Union: The view from 
Bishkek”, The European Council on Foreign Relations, 9 May 2015, 
http://www.ecfr.eu/article/commentary_kyrgyzstan_and_the_eurasian_economic_union
_the_view_from_bis3022, (e.t. 11.03.2018).  

690  Kırgızistan, mevcut şartlarda GB’ne katılırsa birliğe taraf olmayan ülkelerden, özellikle 

Çin’den gelen ithalata o güne kadar uyguladığı düşük tarife yerine yüksek oranlı ortak 

tarifeyi uygulamak zorunda kalacaktı. Bu ise esas olarak ucuz ithal Çin mallarının diğer 

Orta Asya ülkelerine yeniden ihracatına dayanan Kırgızistan ekonomisini ciddi zarara 

uğratacaktı. Dolayısıyla Kırgız tarafı, bu ticaretin en büyük toptancılık pazarları sayılan 

"Dordoy" ve "Karasu" pazarlarına serbest ekonomik bölgele statüsünün verilmesini ve 

bu bölgelerde düşük tarifeli özel gümrük rejimi uygulanmasını istemiştir. Belirtmek 

gerekir ki, Orta Asya'nın en büyük emtia piyasası olduğu düşünülen "Dordoy" pazarının 

yıllık cirosu yaklaşık 4 milyar dolardır. Bazı tahminlere göre, "Dordoy" pazarı yaklaşık 

600 bin kişinin geçimini sağlıyor. Bakiniz: Cumabek Sarabekov, “Yevraziyskiy vibr 

Kirgizistana: vizv dlya Kazahstana i Rossii?”, Institut Mirovoy Ekonomiki i Politiki pri 

Fonde Pervogo Prezidenta Respubliki Kazakhstan, Astana, Avgust 2015, s.7, http://caa-
network.org/cassions/wp-content/uploads/2015/08/doklad_-_kirgiziya.pdf, (e.t. 
17.11.2018); KABAR, “Rinok “Dordoy” kormit 600 tisyaç çelovek”, 1 Oktyabr 2014. 

https://doi.org/10.3929/ethz-a-010421380
http://www.ecfr.eu/article/commentary_kyrgyzstan_and_the_eurasian_economic_union_the_view_from_bis3022
http://www.ecfr.eu/article/commentary_kyrgyzstan_and_the_eurasian_economic_union_the_view_from_bis3022
http://caa-network.org/cassions/wp-content/uploads/2015/08/doklad_-_kirgiziya.pdf
http://caa-network.org/cassions/wp-content/uploads/2015/08/doklad_-_kirgiziya.pdf
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yönelik bir fon oluşturulmasını ve bu kapsamda kendisine GB üyeliğinin ilk 5-7 
yılı boyunca yıllık 200 milyon dolar ödenmesini, ayrıca Çin, Tacikistan ve 

Özbekistan sınırındaki gümrük ve sınır geçiş noktalarının donatılması için bir 

defalık 215 milyon dolar destek verilmesini istemiştir. Son olarak, göçmen işçilerin 

GB üye ülkeleri arasında serbest dolaşımını sağlayacak bir maddenin üyelik 

anlaşmasına eklenmesini önermiştir.691 

GB üyeleri olan Kazakistan ve Beyaz Rusya, aday ülke olan Kırgızistan’ın 

bu tutumuna karşı çıkmış ve Kırgızistan için üyelik şartları ve kurallarının 

değiştirilmesini doğru bulmamıştır.692 Yardım talep etme konusunda Kırgızistan’ın 

haklı gerekçeleri olsa da Astana ve Minsk müstakbel ortağın ekonomik sorunlarını 

üstlenmek istememiştir. Böylece müzakereler çıkmaza girmiştir.  

Batı ile ilişkilerinin zora girdiği ve Orta Asya'daki jeopolitik mücadelenin 

de çetinleştiği bir ortamda Bişkek'i kendi nüfuz yörüngesinde tutmak isteyen 

Rusya, üyelik şartlarını yerine getiremeyen Kırgızistan'a sahip çıkmak zorunda 

kalmıştır. Bunun belli bir nedenleri vardır. Öncelikle Rus tarafı için, Kırgızistan'ın 

üyeliği, Avrasya entegrasyonunun daha da genişletilmesi açısından önem 

taşıyordu. Kırgızistan’ın üyeliği sonucunda Tacikistan ile ortak bir gümrük sınırı 

oluşacağından dolayı resmi Duşanbe'nin Gümrük Birliği'ne katılma ihtimali daha 

da artacaktır. En önemlisi, Avrasya bütünleşmesi Rusya’nın Post-Sovyet huduttaki 
jeopolitik etkisini genişletmesi bağlamında hayati öneme haizdir.693  

Sonuç olarak, Nisan 2014'te Rusya’nın teşebbüsü ve maddi desteğiyle 

toplam bütçesi 1 milyar dolar olan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu'nun kurulmasıyla 

Kırgızistan’ın GB’ne üyeliğinin yolu açılmıştır.694 Mayıs 2014’te Kırgızistan 

                                                           
691  Gazeta.kg, “Ministr ekonomiki azvuçil usloviya vctupleniya Kirgizistana v Tamojenniy 

soyuz”, 26 Kasim 2013. 
692  Tengri news, “Prezident Kazahstana raskazal o problemah v prisoedinenii Kirgizistana i 

Armenii k TS”, Dekabr 2013, https://tengrinews.kz/sng/prezident-kazahstana-rasskazal-
problemah-prisoedinenii-247745/, (e.t. 17.11.2018)  

693  Sarabekov, “Yevraziyskiy vibr”, 10. 
694  Kırgız-Rus Kalkınma Fonu'nun temel hedefi Kırgızistan ekonomisinin Gümrük Birliği 

ve Avrasya Ekonomik Birliği şartlarına uyarlanmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Bakiniz: Askat Turusbekov, “RF adorila sozdanıye kirgizisko-rossiyskovo fonda s 
kapitalom v 1 milyard dollarov s ramkah EAES”, BNews.kg, 29 Sentyabr 2014, 
https://bnews.kz/ru/news/spetsproekti/tamojennyi_soyuz/rf_odobrila_sozdanie_kirgizsk
orossiiskogo_fonda_s_kapitalom_v_1_mlrd_dollarov_v_ramkah_eaes, (e.t. 17.11.2018); 
Nazarbek Bayjigitov, “Kak rabotayet Fond razvitiya?”, Kirgiz Muusu, 2, 12 Yanvar 
2016, 8, http://m.gezitter.org/economics/46730_kak_rabotaet_fond_razvitiya/, (e.t. 
17.11.2018).  

https://tengrinews.kz/sng/prezident-kazahstana-rasskazal-problemah-prisoedinenii-247745/
https://tengrinews.kz/sng/prezident-kazahstana-rasskazal-problemah-prisoedinenii-247745/
https://bnews.kz/ru/news/spetsproekti/tamojennyi_soyuz/rf_odobrila_sozdanie_kirgizskorossiiskogo_fonda_s_kapitalom_v_1_mlrd_dollarov_v_ramkah_eaes
https://bnews.kz/ru/news/spetsproekti/tamojennyi_soyuz/rf_odobrila_sozdanie_kirgizskorossiiskogo_fonda_s_kapitalom_v_1_mlrd_dollarov_v_ramkah_eaes
http://m.gezitter.org/economics/46730_kak_rabotaet_fond_razvitiya/
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hükümeti, Kırgızistan'ın GB'ne katılımını sağlayacak “yol haritası” taslağını 

onaylamıştır.695 

Altını çizmek gerekir ki, Kırgızistan’ın AEB’ne katılmasında Moskova 

tarafından kullanılan siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik araçlarının ve baskı 

enstrümanlarının önemli bir payı vardır. Belirtmek gerekir ki, AEB projesinin ilk 

olarak resmen ileri sürüldüğü 2011’den bu yana Putin yönetimi topraklarında 

Amerikan askeri üssünü barındıran Kırgızistan’ı kendi kontrolüne almak için 

yoğun bir çaba sarf etmiştir. 2012'de Rusya, Bişkek’e yakın bir yerde bulunan Rus 

askeri hava üssünün kira sözleşmesinin 2032’ye kadar uzatılması karşılığında 

Kırgızistan’ın yaklaşık 500 milyon dolarlık borcunu silmiştir. Buna ek olarak, 
Rusya, ikili silahlı kuvvetler yardım programı çerçevesinde Kırgızistan'a 1,1 milyar 

dolar değerinde silah ve askeri teçhizat tedarik etme vatında bulunmuştur.696 
Bişkek, Moskova’dan gelen siyasi baskılar ve ekonomik, askeri-güvenlik teklifler 
sonucunda Manas hava üssünde 2001’den bu yana ABD ve NATO askerleri 

tarafından kullanılan askeri tesisi Temmuz 2014’te kapatma kararı almıştır. 

ABD’nin Manas’tan çıkartılmasıyla birlikte Putin yönetimi Kırgızistan’ı daha sıkı 

kontrol altına almıştır.697 

Rusya, Kırgızistan’ın enerji ve sanayi sektörüne de kayda değer 

yatırımlarda bulunmuştur. Ayrıca, iki ülke hükümetleri Yukarı Narin ve 

Kambarata-1 hidroelektrik santralleri inşaatı konusunda bir anlaşma imzalamış.698 
Böylece Rusya Kırgızistan'ın hidroelektrik sektörüne 2,5 milyar dolarlık bir 

yatırımda bulunma sözünü vermiştir.699 Buna ek olarak, Şubat 2014’te Rus enerji 

şirketi Gazprom Kırgızistan’ın gaz altyapısını modernize etmek ve gaz tedarikini 

                                                           
695  Shirin Torogeldieva, “Pravitelstvo adobrilo proyekt “darojniy karti” po prisoidineniyu 

Kirkizistana k TS”, KABAR, 12 Mayıs 2014. 
696  Sarabekov, “Yevraziyskiy vibr”, 32.  
697  Stephanie Ott, “Russia tightens control over Kyrgyzstan”, The Guardian, 18 September 

2014, https://www.theguardian.com/world/2014/sep/18/russia-tightens-control-over-
kyrgyzstan, (e.t. 17.11.2018).  

698  Kırgızistan hükümeti Ocak 2016’da Rus tarafının mali yükümlülüklerini yerine 

getirmediğini gerekçe göstererek anlaşmayı iptal etmiştir. Rusya ise bu anlaşmazlığı 

uluslararası hakemlik mahkemesine taşıyacağını belirtmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakiniz: 

Maria Levina, “The Upper Naryn hydropower plants cascade: a hopeless project in 

Kyrgyzstan?”, The Times of Central Asia, 19 December 2016, 
https://www.timesca.com/index.php/news/26-opinion-head/17465-the-upper-naryn-
hydro-power-plants-cascade-a-hopeless-project-in-kyrgyzstan, (e.t. 17.11.2018); Anara 
Mamytova,“RusHydro” preparing for trial with Kyrgyzstan”, 24.kg News Agency, 7 
September 2017, 
https://24.kg/english/62005_RusHydro_preparing_for_trial_with_Kyrgyzstan/, (e.t. 
17.11.2018).    

699  Sarabekov, “Yevraziyskiy vibr”, 32. 

https://www.theguardian.com/world/2014/sep/18/russia-tightens-control-over-kyrgyzstan
https://www.theguardian.com/world/2014/sep/18/russia-tightens-control-over-kyrgyzstan
https://www.timesca.com/index.php/news/26-opinion-head/17465-the-upper-naryn-hydro-power-plants-cascade-a-hopeless-project-in-kyrgyzstan
https://www.timesca.com/index.php/news/26-opinion-head/17465-the-upper-naryn-hydro-power-plants-cascade-a-hopeless-project-in-kyrgyzstan
https://24.kg/english/62005_RusHydro_preparing_for_trial_with_Kyrgyzstan/
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iyileştirmek için gerekli olan 600 milyon dolar yatırım karşılığında Kırgız gaz 

sektörünün kontrolünü ele geçirmiştir.700 Bu anlaşma ile Kırgızistan’ın Rusya’ya 

enerji bağımlılığı daha da artmıştır.  

Bunun yanı sıra, Rusya 2014’te Kırgızistan sanayi sektörünü geliştirmek 

amacıyla 1,2 milyar dolarlık yardım vaat etmiştir. AEB’ne katılması durumunda 

Kırgızistan için 500 milyon dolarlık özel kalkınma fonu oluşturulacağı ve ayrıca 

birliğe üyeliği yolunda gereken şartları yerine getirmesi için 200 milyon dolarlık ek 

malı destek verileceği de bildirilmiştir.701 7,4 milyar dolarlık GSYH (2014) ile Orta 

Asya’nın en fakir ülkelerinden biri olan Kırgızistan için sözü geçen yardımlar 

hayatı öneme haizdir.702  

Bununla birlikte AEB’nin resmen kurulmasından hemen önce Rusya’da 

çalışan yabancı uyruklu göçmen işçilere yönelik yeni düzenlemeler getirilmiş, bu 

ise zor olan çalışma şartlarını daha da zorlaştırmıştır.703 Tabir caizse, Rusya, 
yüksek işsizlik oranlarıyla boğuşan Orta Asya ülkelerini köşeye sıkıştırmak ve 

onları AEB’ne üye olmaya yönlendirmek için elindeki göçmen işçi kartını bahsi 
geçen düzenlemeler aracılığıyla oynamaya karar vermiştir.704 Bu düzenlemelerin 

Kırgızistanlı göçmen işçilerin durumunu olumsuz etkilememesinin yegâne yolu da 

AEB’ne katılmaktan geçmekteydi. Ayrıca Kırgızistan, AEB’ne katılmakla sayıları 

500 bin ile 1,5 milyon arasında olduğu tahmin edilen ve ekonomiye katkıları kimi 

                                                           
700  Aleksey Topalov, “Gaz v obmen na Manas”, Gazeta.ru, 12 iyulya 2013, 

https://www.gazeta.ru/business/2013/07/12/5425065.shtml?updated, (e.t. 17.11.2018).  
701  Peyrouse, “Kyrgyzstan’s Membership”, 10.  
702  Dünya Bankası ülke verileri, 2018, https://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic, 

(e.t. 17.11.2018).  
703  Rusya’daki yabancı göçmen işçilere yönelik düzenlemelerin içeriği için bakınız: 

Gabrielle Tétrault-Farber, “One-Way Ticket to Dushanbe: Russia Sees Exodus of 
Migrant Workers”, The Moscow Tımes, 5 fevralya 2015, 
http://www.themoscowtimes.com/news/article/one-way-ticket-to-dushanbe-russia-sees-
exodus-of-migrant-workers-video/515512.html, (e.t. 17.11.2018). 

704  Rusya’da çalışan yabancı uyruklu işçiler sayısı hakkında net bir istatistik mevcut 

değildir. Rusya Federal Göç Hizmeti tahminlerine göre Nisan 2014 itibariyle ülkede 

yasadışı yollarla çalışan yabancı uyruklular miktarı 3,7 milyon civarındadır. Onların da 

çoğunluğu Orta Asya ülkelerinin vatandaşları olduğu tahmin edilmektedir. Resmi 

verilere göre Aralık 2014 itibariyle Rusya’da bulunan Orta Asyalı kayıtlı göçmen işçi 

sayısı ise 4,5 milyon civarındadır. Yeni düzenlemelerle birlikte Rusya işgücü 

piyasasındaki artan rekabet ve rublenin döviz kurlarındaki sürekli düşüşü maaşlara 

yansıyarak göçmen işçilerin durumunu daha da zorlaştırmıştır. Bahsedilen gerekçeler 

nedeniyle kayıtlı ve kayıtsız göçmen işçilerin büyük bir kısmı yüksek orandaki işsizlikle 

boğuşan Orta Asya’ya dönmek zorunda kalırsa, ülkelerindeki sosyo-ekonomik duruma 
ekstra bir yük olacakları aşikârdı. Rusya bu durumdan kendi çıkarları doğrultusunda 
yararlanmaya çalışmıştır. Bakiniz: Omonkulov, “Ukrayna ve Suriye”, 689-690. 

https://www.gazeta.ru/business/2013/07/12/5425065.shtml?updated
https://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic
http://www.themoscowtimes.com/news/article/one-way-ticket-to-dushanbe-russia-sees-exodus-of-migrant-workers-video/515512.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/one-way-ticket-to-dushanbe-russia-sees-exodus-of-migrant-workers-video/515512.html
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zaman GSYH’nin yüzde 33’üne tekabül eden göçmen işçi vatandaşlarının AEB 

sınırları içinde serbest dolaşımını, çalışma şartlarının kolaylaştırılmasını garanti 

altına almayı ummuştur.705  

 Moskova’nın “havuç ve sopa” vasıtasıyla yürüttüğü müzakereleri sonucu 

23 Aralık 2014’te dönemin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 

GB/AEB üyelik anlaşmasını imzalamıştır. Atambayev durumu izahlarken, 

Kırgızistan'ın GB'ne katılmaktan başka bir yolu kalmadığını dile getirmiştir.706 
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Mali ve Ekonomik Analiz ve Kalkınmayı İzleme 

Bölümü Başkanı Nursulu Akhmetova da ülkesinin ekonomik zorunluluklar 

(ekonomik bağları kaybetmemek ve Rusya'da çalışan çok sayıdaki göçmen 

işçilerin durumunu iyileştirmek) gereği AEB’ne üye olduğunun altını çizmiştir.707 

Üyelik anlaşmasının son protokolleri 8 Mayıs 2015'te sonuçlanmıştır. Daha 

sonra, bu yasal belgeler tüm AEB üye ülkelerinin parlamentoları tarafından 

onaylanmıştır. Kırgızistan, AEB’nin üyelik kıstaslarını yerine getiremediği halde, 

12 Ağustos 2015’te 5.üye olarak Birliğe kabul edilmiştir.708 Oysa AEB’nin üyelik 

anlaşmasına göre, aday (üye) ülkenin bütçe açığı GSYH'nin %3'ünden fazla 

olmamalı, devlet borcu ise GSYH'nin %50'sini aşmamalı ve düşük (%5) enflasyon 
sağlanmalıdır.709 İstatistik rakamlara bakacak olursak, Kırgızistan'ın bütçe açığı 

2014’te GSYH'nin %5,7'sine, 2015’te ise GSYH'nin %3,3’üne ve 2016’da 

                                                           
705  Aleksandr Tokmakov, “Kirgiziya: kak vliyayet na ekonomiku rossiyskiy krizis?”, 

Deutsche Welle, 25 fevralya 2015, http://dw.com/p/1Egwx, (e.t. 17.11.2018); Shaun 
Walker, Alberto Nardelli, “Russia’s rouble crisis poses threat to nine countries relying 

on remittances”, The Guardian, 18 January 2015, 
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countries-
remittances, (e.t. 17.11.2018); IRIN, “Hope and fear: Kyrgyz migrants in Russia”, 24 

April 2015, http://www.irinnews.org/report/101398/hope-and-fear-kyrgyz-migrants-
russia, (e.t. 17.11.2018).  

706  Vadim Neshkumay, “Prezident Kirgizii: u strany net drugogo vykhoda, krome kak 

vstupit' v Tamozhennyy soyuz”, TASS informatsionnoye agentstvo, 27 октября 2014, 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1534233, (e.t. 17.11.2018). 

707  NISI, “Itogi predsedatel'stvovaniya KR v YEAES: novyye vektory razvitiya 

Yevraziyskoy integratsii v sferakh ekonomik i bezopasnosti”, 2017, 

http://www.nisi.kg/component/content/article/93-ekspertnoe-mnenie/404-itogi-
predsedatelstvovaniya-kr-v-eaes-novye-vektory-razvitiya-evrazijskoj-integratsii-v-
sferakh-ekonomik-i-bezopasnosti.html, (e.t. 17.11.2018).  

708  Eurasian Economic Commission, “Kyrgyzstan acceded to the Eurasian Economic 
Union”, 12 August 2015, http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/12-
08-2015-1.aspx, (e.t. 17.11.2018).  

709  Eurasian Economic Union, “Treaty on the Eurasian Economic Union”, 18 November 

2011, Article:63, p.60, https://docs.eaeunion.org/docs/en-
us/0017353/itia_05062014_doc.pdf, (e.t. 17.11.2018).  

http://dw.com/p/1Egwx
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countries-remittances
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countries-remittances
http://www.irinnews.org/report/101398/hope-and-fear-kyrgyz-migrants-russia
http://www.irinnews.org/report/101398/hope-and-fear-kyrgyz-migrants-russia
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1534233
http://www.nisi.kg/component/content/article/93-ekspertnoe-mnenie/404-itogi-predsedatelstvovaniya-kr-v-eaes-novye-vektory-razvitiya-evrazijskoj-integratsii-v-sferakh-ekonomik-i-bezopasnosti.html
http://www.nisi.kg/component/content/article/93-ekspertnoe-mnenie/404-itogi-predsedatelstvovaniya-kr-v-eaes-novye-vektory-razvitiya-evrazijskoj-integratsii-v-sferakh-ekonomik-i-bezopasnosti.html
http://www.nisi.kg/component/content/article/93-ekspertnoe-mnenie/404-itogi-predsedatelstvovaniya-kr-v-eaes-novye-vektory-razvitiya-evrazijskoj-integratsii-v-sferakh-ekonomik-i-bezopasnosti.html
http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/12-08-2015-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/12-08-2015-1.aspx
https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/0017353/itia_05062014_doc.pdf
https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/0017353/itia_05062014_doc.pdf
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GSYH'nin %4,5’ine denk gelmiş. Yıllık enflasyon oranı ise 2014’te yüzde10,5, 

2015’te yüzde 9,4 ve 2016’da yüzde11 olmuştur.710 Kırgızistan’ın toplam devlet 

borcu 2015’te 3,8 milyar dolar veya GSYH’nin %57’sine, 2016’da ise 4,1 milyar 

dolar veya GSYH’nin %62’sine eşdeğer olmuştur. 2017’de bu rakam 4,5 milyar 

dolara ulaşmıştır.711 Ekonomisinin düşük performansına rağmen Kırgızistan’ın 

Birliğe kabul edilmesi, Rusya’nın jeopolitik ve jeostratejik hesaplarının AEB’nin 

reel ekonomik çıkarlarından önde geldiğinin net bir göstergesidir. Başka bir 

ifadeyle, Kırgızistan ve Ermenistan’ın Birliğe üyelik süreci AEB’nin sadece 
ekonomik değil, daha çok Moskova’nın çıkarlarına göre ayarlanan jeopolitik bir 

oluşum olduğunu ortaya koymuştur.  

Kırgızistan’ın dış siyaset, ekonomik ve askeri ilişkilerinin yapısı; ülkede 

bulunan Rus diasporasının etkisi; 2001 yılından itibaren devlet dili statüsünü 

kazanan Rus dilinin aktif kullanımı; Rus medyasının Kırgızistan'da mütehakkim 

olması; Bişkek’in Rusya liderliğindeki bütünleşme projelerine ilgisini açıklayacak 

diğer önemli faktörlerdir.712 AEB görünüşte ekonomik bir oluşum olsa da, 

                                                           
710  Tat'yana Kudryavtseva, “Defitsit byudzheta Kyrgyzstana v 2014 godu uvelichitsya do 

5,7 protsenta VVP”, Informatsionnoye agentstvo 24.kg, 28 noyabrya 2014, 
https://24.kg/ekonomika/2532_defitsit_byudjeta_kyirgyizstana_v_2014_godu_uvelichits
ya_do_57_protsenta_vvp/, (e.t. 17.11.2018); Tat'yana Kudryavtseva, “V 2014 godu 

inflyatsiya v Kyrgyzstane sostavila 10,5 protsenta”, Informatsionnoye agentstvo 24.kg, 
15 yanvarya 2015, 
https://24.kg/ekonomika/4897_v_2014_godu_inflyatsiya_v_kyirgyizstane_sostavila_10
5_protsenta/, (e.t. 17.11.2018); Akchabar, “Minfin: osnovnyye makroekonomicheskiye 
pokazateli KR na 2016-2018 gg.”, 28 июля 2015, 

https://www.akchabar.kg/news/minfin-osnovnye-makroekonomicheskie-pokazateli-kr-
na-2016-2018-gg/, (e.t. 17.11.2018); Aisha Chushtuk, “Defitsit byudzheta Kyrgyzstana 

na 2016 god sostavit boleye 22 mlrd somov”, KirTAG, 14 dekabrya 2015, 
https://kaktus.media/doc/330008_minfin:_deficit_budjeta_v_2016_gody_sostavit_bolee
_22_mlrd_somov.html, (e.t.17.11.2018).  

711  National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, “State Debt”, 

http://www.stat.kg/en/opendata/category/34/, (e.t.17.11.2018); National Statistical 
Committee of the Kyrgyz Republic “Gross domestic product”, 
http://www.stat.kg/en/opendata/category/26/, (e.t. 17.11.2018); Anastasia Bengard, 
“Kyrgyzstan’s state debt reaches $ 4.1 billion in 2016”, “24.kg” News Agency, 8 
February 2017, 
https://24.kg/english/44667_Kyrgyzstansstate_debt_reaches__41_billion_in2016/,(17.11
.2018); Maria Orlova, “State debt of Kyrgyzstan exceeds $ 4.5 billion”, “24.kg” News 

Agency, 2 February 2018, 
https://24.kg/english/74994_State_debt_of_Kyrgyzstan_exceeds__45_billion/, (e.t. 
17.11.2018);   

712  Medet Tiulegenov, “A Certain Path to an Uncertain Future: Kyrgyzstan’s Accession to 
the Customs Union/  

https://24.kg/ekonomika/2532_defitsit_byudjeta_kyirgyizstana_v_2014_godu_uvelichitsya_do_57_protsenta_vvp/
https://24.kg/ekonomika/2532_defitsit_byudjeta_kyirgyizstana_v_2014_godu_uvelichitsya_do_57_protsenta_vvp/
https://24.kg/ekonomika/4897_v_2014_godu_inflyatsiya_v_kyirgyizstane_sostavila_105_protsenta/
https://24.kg/ekonomika/4897_v_2014_godu_inflyatsiya_v_kyirgyizstane_sostavila_105_protsenta/
https://www.akchabar.kg/news/minfin-osnovnye-makroekonomicheskie-pokazateli-kr-na-2016-2018-gg/
https://www.akchabar.kg/news/minfin-osnovnye-makroekonomicheskie-pokazateli-kr-na-2016-2018-gg/
https://kaktus.media/doc/330008_minfin:_deficit_budjeta_v_2016_gody_sostavit_bolee_22_mlrd_somov.html
https://kaktus.media/doc/330008_minfin:_deficit_budjeta_v_2016_gody_sostavit_bolee_22_mlrd_somov.html
http://www.stat.kg/en/opendata/category/34/
http://www.stat.kg/en/opendata/category/26/
https://24.kg/english/44667_Kyrgyzstansstate_debt_reaches__41_billion_in2016/
https://24.kg/english/74994_State_debt_of_Kyrgyzstan_exceeds__45_billion/
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Kırgızistan gibi güçsüz ülkeler için bu örgüt aynı zamanda daha güçlü komşularına 

(Çin’e ve Kerimov dönemi Özbekistan’a) karşı defakto güvenlik garantörü olarak 

algılandığını da unutmamak lazım. 

Kırgız hükümeti AEB üyeliği konusunda parlamentonun, iş adamlarının ve 

toplumun çoğunluğunun desteğini almıştır. Kırgızistan’ın AEB üyeliği Kırgız 

kamuoyuna ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik önemli bir adım olarak 

sunulmuştur. Ancak hükümet bu sürecin işleyişi, ülkeye sağlayacağı kazançları ve 

ihtimali zararları hakkında toplumu yeterince bilgilendirmemekle eleştirilmiştir. 

Zaten çeşitli kamuoyu araştırmalarına katılanların çoğu konunun içeriği hakkında 

yeterince bilgiye sahip olmadıklarını713 ve hatta bazı bölgelerde katılımcıların 

yüzde 50’si GB hakkında hiçbir şey duymadıklarını belirtmiştir.714 Diğer yandan 

mevcut kamuoyunun şekillenmesinde de Rus medyasının etkili olduğunu tahmin 

etmek mümkündür.715  

 Kırgız toplumu GB ve AEB hakkında karışık bir algıya sahiptir. Avrasya 

Kalkınma Banka’sının (AKB) Bütünleşme Araştırmaları Merkezi tarafından 

yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, Kırgızistanlılar, Post-Sovyet huduttaki 
bölgesel bütünleşme (GB, OEA ve AEB) projelerine yüksek oranda destek 

vermiştir.716 2013’te kamuoyu yoklamasına katılan Kırgızistanlıların yüzde 72’si 

Rusya’nın ileri sürdüğü bütünleşme projelerini desteklerken, 2014’te bu destek 

yüzde 50’ye düşmüş, öte yandan karşı çıkanlar yüzde 30’e yükselmiştir. 

International Republican Institute tarafından yaptırılan bir araştırmada da 

yukarıdakine benzer bir sonuç ortaya çıkmıştır. Ona göre 2013’te destek oranı 

yüzde 62 iken, 2014’te bu oran yüzde 49’a inmiştir. Karşı çıkanlar yüzde 21’den 

yüzde 35’e çoğalmıştır.717 Destek oranının bir önceki yıla göre 22/13 faiz 

                                                                                                                                      
 Eurasian Economic Union”, FES International Policy Analysis, March 2015, 2, 

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11252-20150429.pdf, (e.t. 17.11.2018).  
713  International Republican Institute, “Public Opinion Survey Residents of Kyrgyzstan”, 

February 10-March 5, 2015, 34, https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015-
04-21_public_opinion_survey_residents_of_kyrgyzstan_february_10-
march_5_2015.pdf, (e.t. 17.11.2018).  

714  International Republican Institute, “Public Opinion”, 12. 
715  M-Vektor, “Issledovaniye povedeniya i vospriyatiya media auditorii 2012 g. (2-aya 

volna)”, Bishkek, 2012, 9, https://docplayer.ru/39353139-Issledovanie-povedeniya-i-
vospriyatiya-media-auditorii-2012-g-2-aya-volna.html,  (e.t. 17.11.2018).  

716  Kırgızistanlılar bahsi geçen bütünleşme projelerine 2012’de %67, 2013’te %72, 

2014’te %50, 2015’te %86, 2016’da %81 ve 2017’de %83 oranında destek vermiştir. 

Araştırma detayları için bakiniz: EDB, EDB Integration Barometer-2017, 20.  
717  International Republican Institute, “Public Opinion Survey Residents of Kyrgyzstan”, 

February 4-21, 2014, 4, 
http://www.iri.org/sites/default/files/2014%20May%2014%20Public%20Opinion%20Su
rvey%20Residents%20of%20Kyrgyzstan%2C%20February%204-21%2C%202014.pdf, 
(e.t.17.11.2018).  

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11252-20150429.pdf
https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015-04-21_public_opinion_survey_residents_of_kyrgyzstan_february_10-march_5_2015.pdf
https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015-04-21_public_opinion_survey_residents_of_kyrgyzstan_february_10-march_5_2015.pdf
https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015-04-21_public_opinion_survey_residents_of_kyrgyzstan_february_10-march_5_2015.pdf
https://docplayer.ru/39353139-Issledovanie-povedeniya-i-vospriyatiya-media-auditorii-2012-g-2-aya-volna.html
https://docplayer.ru/39353139-Issledovanie-povedeniya-i-vospriyatiya-media-auditorii-2012-g-2-aya-volna.html
http://www.iri.org/sites/default/files/2014%20May%2014%20Public%20Opinion%20Survey%20Residents%20of%20Kyrgyzstan%2C%20February%204-21%2C%202014.pdf
http://www.iri.org/sites/default/files/2014%20May%2014%20Public%20Opinion%20Survey%20Residents%20of%20Kyrgyzstan%2C%20February%204-21%2C%202014.pdf
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azalmasını ve karşı çıkanlar sayısının 16/14 faiz çoğalmasını iki faktöre bağlamak 

mümkündür. Birincisi, Rusya’nın Ukrayna krizindeki tecavüzkâr tutumu ve 

topraklarında çalışan yabancı göçmen işçilere yönelik getirdiği yeni düzenlemeler. 

İkincisi, belki de en önemli etkenlerden biri, GB’nin Kırgız-Çin ticaretini 
kısıtlayacağı, “Dordoy” ve “Karasu” gibi toptancı pazarlardaki ticareti söndüreceği 

ve enflasyonu tetikleyerek Kırgızistan’daki ekonomik dengeleri olumsuz 

etkileyeceği doğrultusunda toplumda yaygınlaşan endişelerdir. Olumsuz algıya 

rağmen 2015’te destek oranı doruk noktasına - yüzde 86’ya ulaşmıştır. Sonraki 

yıllarda (2016’da %81 ve 2017’de %83) destekleyenler yüzdesi biraz aşağıya 

yukarıya doğru dalgalanmaya başlamıştır.718 2017’de yapılan diğer bir araştırmaya 

göre katılımcıların yüzde 79’u Kırgızistan’ın AEB üyeliğini “olumlu” 

bulmuştur.719  

Yerel araştırma ve danışmanlık şirketi M-Vector’un 2014’te yaptığı 

kamuoyu yoklamasına göre, Kırgızistan nüfusunun ortalama yüzde 62'si 

ülkelerinin GB'ne katılmasını desteklemiştir. Bu rakamların illere göre dağılımı şu 

şekildedir: Batken yüzde 90, Talas yüzde 71, Çuy yüzde 65,4, Narin yüzde 57, 

Bişkek yüzde 55, Issık-Kul yüzde 50 ve Oş yüzde 43.720 

Kırgızistanlıların çoğunluğu AEB üyeliğini desteklemiş olsa da, siyasi 

muhalefet, ideolojik görüşleri farklı olan sivil aktivistler ve bir takım entelektüeller 

bu oluşuma karşı çıkmıştır. Onlara göre, Kırgızistan’ın GB ve AEB’ne katılması 

devlet egemenliğinin kaybedilmesine, siyasi, enformasyon ve ekonomik güvenliğin 

tehlikeye atılmasına, insan haklarının ve özgürlüklerin ihlaline sebep olacaktır.721 
Kırgız toplumunun liberal kesimine göre Rusya'nın öncülüğünde bir jeopolitik 

birliğe katılmak cumhuriyetin demokratik kazanımlarının kaybolmasına yol 

açacaktır. Ayrıca, GB'ne üyelik, üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin daha 
yüksek fiyatlara mal olmasına neden olacağından dolayı ülkenin ekonomik 

güvenliği için bir tehdit olarak algılanmış.722 Parti liderlerinin, önemli Kırgız 

siyasetçilerinin ve eski devlet memurlarının de içinde bulunduğu yeni muhalefet 

                                                           
718  EDB, EDB Integration Barometer-2017”, 20. 
719  Rasa Alisauskiene, “Public Opinion Survey Residents of Kyrgyzstan”, International 

Republican Institute, February 15-March 2, 2017, 60, http://siar-consult.com/wp-
content/uploads/2017/04/Kyrgyzstan-Poll-Winter-2017-Public.pdf, (e.t. 05.02.2018).  

720  Andrey Chumakov, “Sariyev: 62% naseleniya KR podderzhivayut vstupleniye v 
Tamozhennyy soyuz”, 2014, http://rus.kg/news_rus/analytics_rus/28252-sariev-62-
naseleniya-kr-podderzhivayut-vstuplenie-v-tamozhennyy-soyuz.html, (e.t. 17.11.2018).  

721  FOR.kg, “Predprinimatel'nitsa organizovala forum protiv Tamozhennogo soyuza”, 
19 dekabrya 2014, http://www.for.kg/news-303044-ru.html, (e.t. 17.11.2018).  

722  Sarabekov, “Yevraziyskiy vibr”, 18. 

http://siar-consult.com/wp-content/uploads/2017/04/Kyrgyzstan-Poll-Winter-2017-Public.pdf
http://siar-consult.com/wp-content/uploads/2017/04/Kyrgyzstan-Poll-Winter-2017-Public.pdf
http://rus.kg/news_rus/analytics_rus/28252-sariev-62-naseleniya-kr-podderzhivayut-vstuplenie-v-tamozhennyy-soyuz.html
http://rus.kg/news_rus/analytics_rus/28252-sariev-62-naseleniya-kr-podderzhivayut-vstuplenie-v-tamozhennyy-soyuz.html
http://www.for.kg/news-303044-ru.html
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hareketi Kırgızistan’ın GB'ne katılımı konusunda referandum yapılmasını talep 

etmiştir.723 

 Kırgızistan’ın AEB üyeliği, ilk olarak ülke ekonomisi için pazarların 

genişlemesi, gümrük ve tarife engellerinin kaldırılması, enerji sorunlarının 

hafifletilmesi, Rusya ve diğer AEB ülkelerindeki Kırgızistanlı göçmen işçilerin 

çalışma şartlarının kolaylaştırılması ve çalışma izni almaktan muaf edilmesi gibi 

yararlar sağlamıştır. Bişkek gümrük gelirleri hacminde de bir artış beklemiştir. 

AEB anlaşması çerçevesinde her sene birlik genelindeki ortak gümrük gelirlerinin 

yüzde 1,9'u Kırgızistan’a aktarılacaktır.724 Buna rağmen 2015 ve 2016’da gümrük 

gelirleri 2014’te kıyasla yüzde 23’e kadar azalmıştır.725 Öte yandan gümrük birliği 

düzenlemeleri gereği Bişkek, AEB ülkeleri dışından gelen mallara yönelik ithalat 
tarifelerini artırarak Dünya Ticaret Örgütü yükümlülüklerini ihlal etmiştir.726 
2015’te üçüncü ülkelerden yapılan ithalat bir önceki yıla göre 65,6 faiz 

                                                           
723  Kaliya Duyshebayeva, “Vynesti na referendum vopros po vstupleniyu Kyrgyzstana v TS 

predlagayet “Natsional'noye oppozitsionnoye dvizheniye”, KirTAG, 26 fевраля 2014; 

Кант.kg, “Oppozitsiya predlagayet vynesti vopros vstupleniya KR v TS na referendum”, 

26 февраля 2014, http://kant.kg/2014-02-26/oppozitsiya-predlagaet-vyinesti-vopros-
vstupleniya-kr-v-ts-na-referendum/, (e.t. 17.11.2018).   

724  Berlek-Yedinstvo-tsentr geopoliticheskikh issledovaniy, “NISI raz"yasnil, kak 

proizvodilsya raschet doli Kyrgyzstana pri rasshcheplenii tamozhennykh poshlin stran 
YEAES”, 2015, http://berlek-nkp.com/news/4355-nisi-razyasnil-kak-proizvodilsya-
raschet-doli-kyrgyzstana-pri-rasscheplenii-tamozhennyh-poshlin-stran-eaes.html, (e.t. 
17.11.2018).  

725  2014’te Kırgızistan’ın gümrük vergilerinden elde ettiği toplam geliri 42,5 milyar som 

iken, 2015’te bu rakam 28,5 milyar som ve 2016’da 29,3 milyar som olmuştur. Bakiniz: 

Iskender Sharsheev, “Analiz osnovnykh rezul'tatov chlenstva Kyrgyzstana v YEAES”, 

CABAR-Central Asian Bureau for Analitical Reporting, 2016, 
http://cabar.asia/ru/iskender-sharsheev-analiz-osnovnyh-rezultatov-chlenstva-
kyrgyzstana-v-eaes/, (e.t. 17.11.2018); Sputnik, “Kyrgyzstan poluchil 3,5 milliarda 

somov tamozhennykh platezhey ot YEAES”, 2016, 

https://ru.sputnik.kg/economy/20160204/1022122191.html, (e.t. 17.11.2018); Mehrinisa 
Sulaymanovoy, “Mekhrinisa SulaymV 2016 godu postupleniye tamozhennykh 

platezhey sostavilo 29,3 mlrd somov - GTS”, Kabar-Kyrgyzskoye Natsional'noye 
Informatsionnoye Agentstvo, 14 февраля 2017, http://kabar.kg/news/v-2016-godu-
postuplenie-tamozhennykh-platezhei-sostavilo-29-3-mlrd-somov-gts/, (e.t. 17.11.2018).   

726  Kırgızistan'da ortalama yüzde 5,1 olan gümrük vergisi ülkenin GB/AEB’ne katılmasıyla 

ortalama yüzde 10,5’e yükseltilmiştir. Bu rakam Dünya Ticaret Örgütü’nün belirlediği 

yüzde 7,7’den fazladır. World Trade Organization, “Trade Policy Review-A report by 
the Secretariat of WTO: Kyrgyz Republic”, WT/TPR/S/288, 1 October 2013, 25, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s288_e.pdf, (e.t. 17.11.2018).  

http://kant.kg/2014-02-26/oppozitsiya-predlagaet-vyinesti-vopros-vstupleniya-kr-v-ts-na-referendum/
http://kant.kg/2014-02-26/oppozitsiya-predlagaet-vyinesti-vopros-vstupleniya-kr-v-ts-na-referendum/
http://berlek-nkp.com/news/4355-nisi-razyasnil-kak-proizvodilsya-raschet-doli-kyrgyzstana-pri-rasscheplenii-tamozhennyh-poshlin-stran-eaes.html
http://berlek-nkp.com/news/4355-nisi-razyasnil-kak-proizvodilsya-raschet-doli-kyrgyzstana-pri-rasscheplenii-tamozhennyh-poshlin-stran-eaes.html
http://cabar.asia/ru/iskender-sharsheev-analiz-osnovnyh-rezultatov-chlenstva-kyrgyzstana-v-eaes/
http://cabar.asia/ru/iskender-sharsheev-analiz-osnovnyh-rezultatov-chlenstva-kyrgyzstana-v-eaes/
https://ru.sputnik.kg/economy/20160204/1022122191.html
http://kabar.kg/news/v-2016-godu-postuplenie-tamozhennykh-platezhei-sostavilo-29-3-mlrd-somov-gts/
http://kabar.kg/news/v-2016-godu-postuplenie-tamozhennykh-platezhei-sostavilo-29-3-mlrd-somov-gts/
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s288_e.pdf


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

520 

eksilmiştir.727 Artan tarifeler ve AEB gümrük kurallarının daha sıkı uygulanması 

sonucunda Çin malları ticareti, komşu ülkelere yeniden ihracatı ile kar sağlayan 

çok sayıdaki küçük işletmelerin gelirleri azalmıştır.728 Başka bir değişle, 

Kırgızistan AEB’ne katılmakla Orta Asya’da Çin mallarının baş ihracatçısı 

konumunu tehlikeye atmıştır.729 Öte yandan, Kırgızistan’ın AEB üyeliği ülkeyi 

Çin’in ekonomik baskısından ve ona aşırı bağımlılıktan az da olsa kurtarmıştır.  

Şu aşamada AEB’nin ülkeye getireceği yararların ve zararların hangi biri 

daha ağır basacağı belirsizdir. Ancak üyeliği sürecinde ve sonrasında siyasi 
kaygıların ekonomik perspektifleri ağır bastığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar 

AEB üyeliğinin Kırgızistan’a sağladığı karışık faydalar, son yıllarda kamu 

desteğinde meydana gelen olumsuz dalgalanmaları açıklayabilir niteliktedir.730 

TACİKİSTAN’IN ENTEGRASYON VE BAĞIMSIZLIK 

ARSINDAKİ DENGE ARAYIŞI 

Tacikistan, hududunun büyük bir kısmı dağlı arazilerden oluşan, ulaşımı 

zor, karbonhidrat kaynaklardan yoksun, tarımsal ekonomi ağırlıklı fakir bir ülkedir. 

Bu yüzden Tacikistan çeşitli bölgesel ve küresel kuruluşlardan, bütünleşme 

projelerinden yararlanarak ekonomik durumunu düzeltmeye çalışmıştır. Dolaysıyla 

Duşanbe, Rusya’nın ileri sürdüğü AEB’ne de sıcak bakmıştır. Ancak Kırgızistan 

ve Ermenistan’ın aksine, Tacikistan bu birliğe alelacele katılmak yerine üyeliğin 

muhtemel getirileri ve götürülerinin terazide taratmayı ve bunun sonucuna göre son 

kararını vermeyi kendisi için uygun görmüştür.731 Bu anlamda Tacikistan Ekonomi 
ve Kalkınma Bakanlığı bünyesinde hükümet vekilleri, iş dünyası temsilcileri ve 

                                                           
727  Tatyana Kudryavtseva, “Volume of import in Kyrgyzstan reduces by 59.3 percent in 

2015”, “24.kg” News Agency, 04 February 2016, 
https://24.kg/archive/en/economics/179158-news24.html/, (e.t. 17.11.2018).  

728  Paul Stronskı, Katharıne Quınn-Judge, “Kyrgyzstan at Twenty-Five: Treading 
Water”,Carnegie Endowment for International Peace, 21 Temmuz 2016, 
http://carnegieendowment.org/2016/07/21/kyrgyzstan-at-twenty-five-treading-water-
pub-64152, (e.t. 17.11.2018); Aygerim Akılbekova, “Konets epokhi “Dordoya”, Radio 
Svoboda, 03 avgust 2015, https://rus.azattyk.org/a/27166889.html, (e.t. 17.11.2018).  

729  Kırgızistan-Çin sınırındaki kayıtlı ve kayıt dışı ticaretin 2013’teki toplam değeri 1,5 ile 5 

milyar dolar arasında olduğu, doğrudan veya dolaylı bir şekilde on binlerce kişiye iş 

imkânı sağladığı bilinmektedir. Bakiniz: Peyrouse, “Kyrgyzstan’s Membership ”, 11. 
730  Paul Stronskı, Katharıne Quınn-Judge, “Kyrgyzstan at Twenty-Five”, 2016. 
731  Guzel' Maytdinova, “Real'nyye problemy i real'nyye interesy Tadzhikistana”, 

TsentrAziya, 29 noyabrya 2014, http://news.tj/ru/node/199138, (e.t. 17.11.2018).  

https://24.kg/archive/en/economics/179158-news24.html/
http://carnegieendowment.org/2016/07/21/kyrgyzstan-at-twenty-five-treading-water-pub-64152
http://carnegieendowment.org/2016/07/21/kyrgyzstan-at-twenty-five-treading-water-pub-64152
https://rus.azattyk.org/a/27166889.html
http://news.tj/ru/node/199138
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bilim adamlarını bir araya getiren altı ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur.732 Bunun 
yanı sıra "Avrasya Kalkınması" adlı Orta Asya Uzmanlar Kulübü kurulmuştur. 

2014 yılında bu kuruluş uzmanları, Tacikistan'ın AEB’ne katılması konusundaki 

stratejik yaklaşımlarını ortaya koyan bir yol haritası geliştirmiştir.733 Öte yandan 

çalışma grubu Temmuz 2016’da gerekli tüm araştırmalarını tamamlamış, ilgili 

raporlarını değerlendirmek üzere hükümete sunmuştur. Ancak bu çalışmaların 

sonuçları kamuya açıklanmamıştır.734  

AEB’ne katılmanın potansiyel avantajları ve dezavantajları konusundaki ilk 

çalışmalar tamamlanalı iki yıl olsa da Tacikistan hükûmeti net bir karara 

gelememiştir. Tacikistan'ın Beyaz Rusya’daki Büyükelçisi Kozidavlat Koimdodov, 

ülkesinin AEB'ne katılımı konusunu kapsamlı bir şekilde incelemesi ve 

değerlendirmesi için zamana ihtiyacı olduğunu belirtmiştir.735 Ocak 2017’de 

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda, 

ülkesinin AEB’ne girişi konusundaki araştırma yelpazesinin genişletildiğini ve 
değerlendirme sürecinin devam ettiğini beyan etmiştir. Tacikistan Devlet 

Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi direktörü Khudoberdi Kholiknazar, 

AEB’ne katılan komşu ülkelerdeki deneyimlerin kapsamlı bir şekilde 

incelenmesinden sonra ülkesinin bu birliğe katılabileceğinin altını çizmiştir.736 

Tacikistan’ın AEB üyeliğinin ertelemesinin belli başlı nedenleri vardır. 

Birincisi, üyeliğinin ilk yıllarında gümrük gelirlerinin azalacağı doğrultusundaki 

endişelerdir. Çünkü bu tür gelirler Tacikistan devlet bütçesinin önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır.  

Ortak gümrük rejimi kuralları gereği diğer ülkelerden yapılan ithalattan 

alınan gümrük vergilerinden elde edilen tüm gelirler AEB'nin genel bütçesine 

aktarılacaktır. Bu gelirler daha sonra önceden belirlenmiş bir pay miktarına göre 

AEB üyeleri arasında paylaşılacaktır. Örneğin, şu anda Kırgızistan'ın payı yüzde 

1,9'dur. Tacikistan’ın payı da tahminen yüzde1,5-2 arasındaki bir rakam olacağı 

                                                           
732  Saodat Olimova, “Tajikistan’s Prospects of Joining the Eurasian Economic Union”, 

Russian Analytical Digest, 165, 17 March 2015, 13, https://doi.org/10.3929/ethz-a-
010421380, (e.t. 17.11.2018).  

733  Nuritdin Kayumov et.al., “Yevraziyskaya integratsiya Tadzhikistana: dorozhnaya karta 

dlya ekspertnogo soobshchestva”, Yevraziyskoye razvitiye, Dushanbe, 2014, 
http://eurazvitiye.org/files/Evrazijskaja-integracija-Tadzhikistana.pdf, (e.t. 17.11.2018).  

734  Asia-Plus, “The issue of Tajikistan’s entry into the EAEU submitted for consideration to 
the government”, 19 July 2016, http://news.tj/en/news/issue-tajikistan-s-entry-eaeu-
submitted-consideration-government, (e.t. 17.11.2018).  

735  Ibıd. 
736  Asia-Plus, “Tajikistan advised not to put off joining EAEU”, 4 April 2017, 

http://www.news.tj/en/news/tajikistan/economic/20170404/238263, (e.t. 17.11.2018). 

https://doi.org/10.3929/ethz-a-010421380
https://doi.org/10.3929/ethz-a-010421380
http://eurazvitiye.org/files/Evrazijskaja-integracija-Tadzhikistana.pdf
http://news.tj/en/news/issue-tajikistan-s-entry-eaeu-submitted-consideration-government
http://news.tj/en/news/issue-tajikistan-s-entry-eaeu-submitted-consideration-government
http://www.news.tj/en/news/tajikistan/economic/20170404/238263
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muhtemeldir.737 Kırgızistan’ın AEB’ne katılmasıyla birlikte gümrük gelirlerinin 
azalması Tacikistan’ın bu konudaki endişelerini güçlendirmiş olabilir. 

İkincisi, Tacikistan ve AEB’nin uygulamadaki tarife çizelgesi arasındaki 

farklılıklarla ilgilidir. Bu nedenle AEB üyeliği Tacikistan’ın dış ekonomik ilişkileri 

yürütme yönetimini olumsuz yönde etkileyebilir. “Avrasya Kalkınması” Konseyi 

Başkanı Abdullo Khabibov’a göre, ulusal mevzuatın AEB'nin düzenleyici 

çerçevesine birleştirilmesi, gümrük istatistikleri ve diğer benzeri prosedürlerin 

metodolojisinin uyumlu hale getirme süreçleri hem zamana hem de önemli 

miktardaki finansal kaynaklara ihtiyaç duyacaktır.738 Diğer bir sorun da ortalama 

ithalat tarife oranlarındaki farklılıklardan kaynaklanacaktır. 2013 sonunda 

Tacikistan'ın ortalama ithalat tarife oranı yüzde 8,71 iken, bu oran AEB için yüzde 

9,45 olarak belirlenmiştir. Bu ise Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan Tacikistan için 

çelişkili ve olumsuz bir durum yaratacaktır.739  

Üçüncüsü, AEB’nin ortak gümrük tarifesi gereği ithalat (özellikle Çin, İran 

ve Türkiye’den ) daha pahalıya mal olabilir. Afganistan, Pakistan ve Hindistan’la 

yapılan ticaret ve ekonomik işbirliğinin geleceği sekteye uğrayabilir.740 Bu ise, bazı 

iddialara göre, Tacikistan’ın toplam ithalatının yüzde 70’ini kontrol eden 

Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve ailesinin gelir kaybına yol açacaktır. Ayrıca 

ülkedeki büyük yerel işletmelerin çoğu da Rahmon ailesine aittir.741 AEB üyeliği 

dış ticaret sapmasına da yol açabilir. Tacikistan, ucuza mal olabilecek ürünleri, 

ithalata konulan yüksek oranlı ortak tarife gereği, üçüncü ülkeden, örneğin Çin’den 

değil de Birlik içindeki bir ortağından (örneğin Kazakistan veya Rusya’dan) daha 

pahalıya almak zorunda kalabilir. Buna ek olarak, Çin’den gelen ucuz ürünlerin 

Pakistan, Afganistan ve Özbekistan’a yeniden ihracatı ciddi oranda azalabilir ve 

hatta tamamen ortadan kalkabilir. Bunların hepsi Tacikistan için ticari dezavantaj 

ve maddi gelir kaybı anlamına gelmektedir.  

Dördüncüsü, AEB üyeliğiyle birlikte Rus üreticilerinin Tacik piyasasına 

girmesi sonucunda küçük ve orta ölçekli yerel işletmeler, üreticiler ve tüccarlar 

                                                           
737  Komron Khidoyatzoda, “Problemy vkhozhdeniya Tadzhikistana v YEAES v kontekste 

sovremennykh konfliktov na yevraziyskom prostranstve”, CABAR, 28 iyun' 2016, 
http://cabar.asia/ru/komron-hidoyatzoda-problemy-vhozhdeniya-tadzhikistana-v-eaes-v-
kontekste-sovremennyh-konfliktov-na-evrazijskom-prostranstve/?pdf=3454, (e.t. 
17.11.2018).  

738  Asia-Plus, “Tadzhikistan i YevrAzES: vstupat' ili ne vstupat'?”, 28 iyulya 2015, 

http://old.news.tj/ru/newspaper/article/tadzhikistan-i-evrazes-vstupat-ili-ne-vstupat, (e.t. 
17.11.2018). 

739  Olimova, “Tajikistan’s Prospects ”, 15. 
740  Ibid. 
741  IA REGNUM, “Poka Emomali Rakhmon ustraivayet Moskvu, situatsiya ostanetsya 

stabil'noy”, 2 marta 2016, https://regnum.ru/news/polit/2090517.html , (e.t. 17.11.2018) 

http://cabar.asia/ru/komron-hidoyatzoda-problemy-vhozhdeniya-tadzhikistana-v-eaes-v-kontekste-sovremennyh-konfliktov-na-evrazijskom-prostranstve/?pdf=3454
http://cabar.asia/ru/komron-hidoyatzoda-problemy-vhozhdeniya-tadzhikistana-v-eaes-v-kontekste-sovremennyh-konfliktov-na-evrazijskom-prostranstve/?pdf=3454
http://old.news.tj/ru/newspaper/article/tadzhikistan-i-evrazes-vstupat-ili-ne-vstupat
https://regnum.ru/news/polit/2090517.html
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iflas edebilir. Çünkü yerel işletmeler ve üreticiler henüz diğer ülkelerle rekabet 

edebilecek seviyede değildir. Ülkeye gelen Rus ve Kazak işletmeleri Rahmon ve 

ailesinin kontrolü altındaki büyük yerel işletmeler için de ezici bir rakip 
olacaktır.742  

"Avrasya Kalkınması" adlı Orta Asya Uzmanları Kulübünün Gençlik 

Kanadı Başkanı Komron Hidoyatzoda’ya göre, Tacik hükümeti ülkesinin AEB’ne 

katılması karşılığında Rusya'dan kendisine bazı tercihli imkânlar sunmasını; 

ekonomisinin reel sektörünü geliştirmek için AEB çerçevesinde bazı programlar 

hazırlamasını; Rus-Kırgız Kalkınma Fonuna benzeyen ortak sanayileştirme fonu 

oluşturmasını; ve muhtemel gümrük geliri kayıplarının telafi etmesini 

beklemektedir.743 

Öte yandan, yerli ve yabancı kamuoyu yoklamalarına göre Tacikistanlıların 

çoğunluğu ülkelerinin AEB’ne katılmasından yanadır. Yerli uzmanlar tarafından 

yapılan bir araştırmaya göre 2014’te katılımcıların yüzde 82,4’ü GB/AEB üyeliğini 

desteklerken, yüzde 12’si kararsız kalmış ve sadece yüzde 4,8’i karşı çıkmıştır. 

2015’te, Ukrayna krizinden sonra aynı uzmanlar tarafından 14-29 yaşlı 

Tacikistanlılar arasında yapılan ankete göre destekleyenler yüzde 72’ye düşmüş, 

kararsızlar yüzde 17’ye ve karşı çıkanlar yüzde 11’e yükselmiştir.744 Sonraki 
yıllarda da destekleyenler yüzdesi ciddi oranda azalmıştır. Avrasya Kalkınma 

Bankasının araştırmasına göre 2016’da destekleyenler yüzde 68, 2017’de ise yüzde 

69 olmuş, ilgisizler ise yüzde 20’ye çoğalmıştır.745 Görüldüğü gibi son yıllarda 

Tacikistanlılar arsında AEB üyeliği konusu cazibesini yitirmektedir. 

Görüşmeler şeklinde yapılan araştırmaya göre, Tacikistan’ın AEB üyeliğini 

en çok göçmen işçiler, iş adamları, üreticiler ve çiftçiler desteklemiştir. İşin ilginç 

tarafı şu ki, iktidardaki siyası elit vekilleri, bankacılar ve milliyetçi entelektüeller 

AEB üyeliğine karşı çıkanlar listesinin başında yer almıştır.746  

Tacikistanlı gençlerin AEB üyeliğinden beklentileri şöyledir: yüzde 24’ü 

göçmen işçilerin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor; yüzde 20’si ise 

gümrüklerin kaldırılacağından dolayı ticaretin gelişmesini umuyor; yüzde 9’u 

                                                           
742  Novosti Rossii i SNG, “Vstupit li Tadzhikistan v Tamozhennyy soyuz v 2018 godu”, 

2017, http://rusdni.ru/ekonomika/novosti/vstupit-li-tadzhikistan-v-tamozhennyj-soyuz-
v-2016-godu.html, (e.t. 17.11.2018).  

743  Khidoyatzoda, “Problemy vkhozhdeniya”, 2016. 
744  Olimova, “Tajikistan’s Prospects”, 16. 
745  EDB, EDB Integration Barometer-2017, 20. 
746  Olimova, “Tajikistan’s Prospects”, 16. 

http://rusdni.ru/ekonomika/novosti/vstupit-li-tadzhikistan-v-tamozhennyj-soyuz-v-2016-godu.html
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kendilerine çeşitli sübvansiyonlar verilmesini bekliyor. En önemlisi, gençlerin 

yaklaşık yarısı beklentiler konusunda kararsız kalmıştır.747  

Tacik toplumunun batı yanlısı olan entelektüel bir kesimi başından beri 

AEB’ne karşı duruş sergilemektedir. Onlara göre, AEB projesi Rusya'nın kendi 

menfaatleri doğrultusunda eski SSCB'yi yeniden kurma girişimidir. Dolaysıyla, 

onlara göre, ekonomik açıdan zayıf olan Tacikistan bu projeye katılırsa, Rusya’ya 

bağımlılığı artacak ve egemenliğini kaybedecektir.748 Bazı muhaliflere göre, 

Rusya, Batının yaptırımlarının etkisi altında olduğu sürece Tacikistan’ın AEB’ne 

katılması anlamsızdır.749 

Tacikistan, özellikle ekonomik ve güvenlik kaygıları nedeniyle AEB’ne 
katılmaktan başka çare bulamayabilir. Kırgızistan gibi Tacikistan da ekonomik 

açıdan dış dünyaya, özellikle Rusya'ya bağımlıdır. 2015’te Tacikistan nüfusunun 

yüzde 10-12’si veya 18 ila 40 yaş arası toplam erkek işçi gücünün yüzde 20-25'i 
ailelerinin geçimini sağlamak için yurt dışında, çoğunlukla Rusya’da çalışmıştır. 

Dünya Bankası'na göre, 30 yaşın altındaki Taciklerin yüzde 40'ı kendi ülkesi 

dışında iş aramıştır.750 Rusya Federal Göç Hizmeti (RFGH), 2013’te Rusya’da 

çalışan Tacikistanlı göçmen işçi sayısının toplam 1,15 milyon civarında olduğunu 

belirtmiştir751 Rusya’da meydana gelen ekonomik kriz ve Rusya Göç Kanunindeki 

yeni düzenlemeler nedeniyle ülkeyi terk eden veya sınır dışı edilen göçmen işçiler 

hesabına sonraki yıllarda bu rakam azalmıştır. RFGH verilerine bakılırsa, Ocak 

2015’te Rusya’da çalışan Tacikistanlı sayısı 999 bin 100 kişi iken, Ocak 2016’da 

bu rakam 861 bine düşmüştür.752 Mayıs 2015 tarihine kadar Rusya’dan sınır dışı 

                                                           
747  Ibid. 
748  Asia-Plus, “Tadzhikistan i YevrAzES”, 28 iyulya 2015. 
749  Khidoyatzoda, “Problemy vkhozhdeniya”, 2016. 
750  Dmitriy Sergeyevich Popov, “Trudovaya migratsiya iz Tadzhikistana v tsifrakh”, 

Rossiyskiy institut strategicheskikh issledovaniy, 29 maya 2015, 
https://riss.ru/analitycs/17465/, (e.t. 17.11.2018). 

751  Yasadışı ve kayıtsız çalışanlarla birlikte bu rakamın 1,5 milyon civarında olduğunu ileri 

süren araştırmacılar da var. Bakınız: Asia-Plus, “Таджикистан и ЕврАзЭС”, 28 июля 

2015; EurAsia Daily, “The consequences of Tajik Constitution’s “funerals”: Interview 
with Temur Varki”, 20 May 2016, https://eadaily.com/en/news/2016/05/20/the-
consequences-of-tajik-constitutions-funerals-interview-with-temur-varki, (e.t. 
17.11.2018); International Organization for Migration, “Tajik Migrants with Re-entry 
Bans to the Russian Federation”, 2014, 5, 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/tajik_migrants_report_15jan.pdf, (e.t. 
17.11.2018).   

752  Tacikistan Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanlığı Göç Hizmeti verilerine göre 2015 

yılında 541 bin göçmen işçi Tacikistan’dan Rusya’ya yol almıştır. Rus ve Tacik 

istatistiklerindeki bu denli farkın nedeni şu ki, Tacik makamları taraflar arasındaki 

mevcut çifte vatandaşlık anlaşması kapsamında daha önce Rus vatandaşlığınıalmış olan 

https://riss.ru/analitycs/17465/
https://eadaily.com/en/news/2016/05/20/the-consequences-of-tajik-constitutions-funerals-interview-with-temur-varki
https://eadaily.com/en/news/2016/05/20/the-consequences-of-tajik-constitutions-funerals-interview-with-temur-varki
http://publications.iom.int/system/files/pdf/tajik_migrants_report_15jan.pdf
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edilerek Tacikistan’a gönderilen 276 bini aşkın göçmen işçiler işsizlik ve fakirlikle 
boğuşan Tacik toplumu için ekstra bir yük ve ciddi bir endişe kaynağı olmuştur.753  

Rusya'da çalışan Tacikistanlı göçmen işçilerin ülkelerine gönderdikleri 

döviz gönderileri Tacik ekonomisi ve toplumu için hayati öneme haizdir.754 
Nitekim Tacikistan, dünyanın döviz gönderilerine en fazla bağımlı ülkesine 

dönüşmüştür755 Rakamlarla ifade etmek gerekirse, döviz gönderileri kimi zaman 

Tacikistan GSYH’nin yüzde 49’üne tekabül etmiştir.756 

Tacikistan AEB’ne üye olursa, Rusya’daki Tacikistanlı göçmen işçiler 

“emeğin serbest dolaşımı” ilkesi gereği çalışma şartlarını yerine getirmekten ve 

patent almaktan muaf olurlar.757 Aynı anda diğer AEB üye ülkelerinde de serbest 

dolaşma ve çalışma hakkı kazanırlar. Aksi takdirde bu göçmen işçiler zor durumda 

kalacaktır.758 Uzmanlara göre, AEB üyeliği Tacikistanlı göçmen işçilerin ikamet 

                                                                                                                                      
400 bin Tacikistanlıyı bu hesaba katmıyor. Bakınız: Dmitriy Sergeyevich Popov, 

“Trudovaya migratsiya”, 29 maya 2015; Asia-Plus, “The number of Tajik labor migrants 

working in Russian reportedly decreases by 14 percent”, 27 January 2016, 

https://www.news.tj/en/news/number-tajik-labor-migrants-working-russian-reportedly-
decreases-14-percent, (e.t. 17.11.2018).   

753  Dmitriy Sergeyevich Popov, “Trudovaya migratsiya”, 29 maya 2015. Bazı kaynaklara 

göre Rusya’ya girişi yasaklanan Tacikistan vatandaşları sayısı 300 bini aşmıştır. 

Bakiniz: Joe Schottenfeld, “The Midnight Train to Moscow”, The Foreign Policy, 
10August 2017, http://foreignpolicy.com/2017/08/10/the-midnight-train-to-moscow-
tajikistan-migration/, (e.t. 17.11.2018); EurAsia Daily, “The consequences of Tajik”, 20 
May 2016.  

754  Natalia Zotova, Jeffrey H. Cohen, “Remittances and Their Social Meaning in 

Tajikistan”, Remittances Review, 1/1, (2016), 5-16, 
https://journal.tplondon.com/index.php/rem/article/view/744, (e.t. 17.11.2018). 

755  Ibid, 7. 
756  2014’ten bu yana Rusya’daki ekonomik kriz nedeniyle Tacikistan’a gönderilen döviz 

miktarlarında yüzde 20’ye kadar azalma kaydedilmiştir. Döviz gönderileri 2014’te 

Tacikistan GSYH’nin yüzde 36’sına, 2015’te yüzde 28’ine ve 2016’da yüzde 26’sına 

denk gelmiştir. Bakınız: World Bank, “Personal remittances, received (% of GDP): 

Tajikistan”, 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2016&locations=
TJ&start=2002&view=chart, (e.t. 17.11.2018); World Bank, Migration and Remittances 
Factbook 2016, 3rd edtion, Washington, DC, 2016, 13, https://doi.org/10.1596/978-1-
4648-0319-2, (e.t. 17.11.2018). 

757  Paten - Rusya ile karşılıklı vizesiz rejime sahip olan ülke vatandaşlarına Rusya’da 

çalışma hakkını tanıyan belge.  
758  Çalışma izni şartlarının zorluğu ve patent harcının yüksekliği nedeniyle Rusya’daki 

Tacikistanlıların yüzde 30,5’i (veya 400 binden fazlası) ağır şartlar altında yasadışı işçi 

olarak çalışmaya mecbur kalmıştır. Bakınız: Parviz Khakımov, Moensho 

Mahmadbekov, “Economıc Dynamıcs of Labour Mıgrants’ Remıttances in Tajıkıstan”, 

International Organisation for Migration, 2009, 74, 

https://www.news.tj/en/news/number-tajik-labor-migrants-working-russian-reportedly-decreases-14-percent
https://www.news.tj/en/news/number-tajik-labor-migrants-working-russian-reportedly-decreases-14-percent
http://foreignpolicy.com/2017/08/10/the-midnight-train-to-moscow-tajikistan-migration/
http://foreignpolicy.com/2017/08/10/the-midnight-train-to-moscow-tajikistan-migration/
https://journal.tplondon.com/index.php/rem/article/view/744
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2016&locations=TJ&start=2002&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2016&locations=TJ&start=2002&view=chart
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0319-2
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0319-2
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kaydına, patente ve Rus dili, tarihi ve hukukunu içeren özel sınava zaman ve para 

harcamalarını önleyerek yıllık ortalama 1 milyar dolar tasarruf etmelerini 

sağlayacaktır. Başka bir değişle, tasarruf edilen 1 milyar dolar döviz gönderisi 

olarak Tacikistan’a yollanacak ve ülkenin sosyal-ekonomik durumunu 
iyileştirecektir.759  

Tacikistan’ı Rusya ve AEB’ne ekonomik bağımlı kılan diğer bir husus ta 

ülkenin dış ticaret yapısıdır. Rusya ve Kazakistan uzun zamandan beri 
Tacikistan’ın birinci ve üçüncü en büyük dış ticaret ortaklarıdır.760 2015 yılında 

Tacikistan ile AEB’nin kurucu üyeleri olan Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan 

arasındaki ticaret hacmi 1.83 milyar doların üzerine çıkmıştır. Bu rakam 

Tacikistan’ın toplam dış ticaret cirosunun yaklaşık yüzde 42'sini oluşturmuştur.761 
“Avrasya Kalkınması” Konseyi Başkanı Abdullo Khabibov’a göre, AEB üyeliği 

Çin’in Tacikistan’daki ekonomik etkisini762 dengeleyecek ve Duşanbe’nin Pekin 

karşısındaki pozisyonunu güçlendirecektir. Ona göre, Duşanbe'den Brest'e (Beyaz 

Rusya’ya) kadar tek bir gümrük bölgesinin transit potansiyelini kullanması 

açısından, Çin’in gözünde AEB üyesi olan Tacikistan’ın önemi artarak, ikili 

ilişkiler daha da gelişecektir.763  

Tacikistan, askeri-güvenlik açısından Rusya’ya bağımlı olduğunu 

belirtmiştik. Sovyet döneminden (1943’ten) bu yana Tacikistan-Afganistan sınırı, 

201. Rus askeri birliği kontrolü ve koruması altındadır. SSCB’nin dağılmasından 

sonra Rusya’ya miras kalan bu birlik farklı dönemlerde muhtelif görevleri 

üstlenmiştir. Hâlihazırda üç alaydan oluşan, Duşanbe, Korgantepe ve Kulob 

şehirlerinde konumlandırılan 201. Rus askeri birliğinde tahminen 7000 Rus askeri 

bulunmaktadır. Bu üsler Rusya'nın yurtdışındaki en büyük askeri birliği sayılır. 

Ekim 2012'de varılan anlaşmaya göre, 201.Rus askeri birliği en az 2042 yılına 

kadar Tacikistan’daki varlığını sürdürecektir.764 

                                                                                                                                      
http://www.iom.tj/pubs/economic2009.pdf, (e.t. 17.11.2018); Asia-Plus, “How much 

does patent to work in Russia cost?”, 5 January 2017, 

https://www.news.tj/en/news/tajikistan/economic/20170105/235152, (e.t. 28.02.2018).  
759  Khidoyatzoda, “Problemy vkhozhdeniya”, 2016. 
760  Farkhodi Milod, “Mezh chetyrekh morey. Tadzhikistan ne znayet, k kakomu beregu 

pristat'?”, Radio Svoboda, 24 sentyabr' 2014, https://rus.ozodi.org/a/26603935.html, (e.t. 
27.02.2018); Kamila Aliyeva, “Tajikistan’s export records growth”, Azernews, 17 
January 2018, https://www.azernews.az/region/125666.html, (e.t. 27.02.2018).  

761  Khidoyatzoda, “Problemy vkhozhdeniya”, 2016. 
762  Çin uzun zamandan beri Tacikistan’ın en büyük ikinci dış ticaret ortağı konumundadır. 

Ayrıca, Tacikistan’a en çok kredi veren ve yatırım yatıran ülke de Çin sayılır. Bu 
nedenle Duşanbe, Çin’in artan ekonomik etkisinden rahatsızdır.  

763  Asia-Plus, “Tadzhikistan i YevrAzES”, 28 iyulya 2015. 
764  Roger N. McDermott, “Russia recalibrates 201st base in Tajikistan”, The CACI Analyst, 

25 February 2016, https://cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13335-

http://www.iom.tj/pubs/economic2009.pdf
https://www.news.tj/en/news/tajikistan/economic/20170105/235152
https://www.azernews.az/region/125666.html
https://cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13335-russia-recalibrate-201st-base-in-tajikistan.html
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2014’te NATO güçlerinin Afganistan'dan kısmı çekilmesiyle birlikte oradan 

kaynaklanan güvenlik tehditleri Tacik makamları için büyük bir endişe yaratmıştır. 

Geçtiğimiz yıllarda bir yandan DAEŞ’e bağlı terör grupları diğer yandan Taliban 

militanları Afganistan’ın Tacikistan ve Türkmenistan sınırlarına yakın 

vilayetlerinde kendi aralarında ve hükümet güçleriyle çatışmaya girdikleri ve bazı 
bölgeleri ele geçirdikleri gözlemlenmiştir. 765Bu gelişmeler ışığında Putin dâhil 

siyasi liderler ve güvenlik uzmanları, Orta Asya sınırlarına doğru hareket eden bu 

gurupların asıl amacının bölgeyi istikrarsızlaştırmak olduğunu ileri sürülmüştür.766 
Bu tehditle karşı karşıya kalan Tacikistan, kendi ordusundaki askeri araç, hazırlık 

ve teçhizat eksikliğinden dolayı askeri açıdan Moskova’ya daha da bağımlı hale 

gelmiştir. Bununla birlikte, Ukrayna’nın başına gelenleri göz önümüzde 

bulundurursak, Tacikistan'daki Rus ordusunun varlığı yeri geldiğinde ülke 

egemenliğine yönelik bir tehdit oluşturabilir.767 Nitekim bazı tenkitçiler, 

Duşanbe’nin AEB’ne katılmayı reddetmesi durumunda Ukrayna’da yaşanan 

olayların Tacikistan’da da tekrar edebileceğini ileri sürmüştür.768 

ÖZBEKİSTAN’IN AEB’NE TEPKİSİ 

Özbekistan Orta Asya’nın en kalabalık ülkesidir. Kazakistan’dan sonra 

bölgedeki ikinci büyük ekonomi sayılır. Özbekistan Orta Asya’daki en güçlü askeri 

güçtür. 

Özbekistan, son 25 yıl boyunca küresel ve bölgesel güçler dengesine 

oynamış, elde ettiği konjonktural güç sayesinde göreceli olarak bağımsız bir dış 

politika yürütmeye özen göstermiştir. Bu anlamda Taşkent çeşitli bölgesel projeler 

                                                                                                                                      
russia-recalibrate-201st-base-in-tajikistan.html, (e.t. 17.11.2018); John Pike, 
“Operational Group of Russian Forces in Tajikistan”, 2016, 

https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/ogrv-tajikistan.htm, (e.t. 
17.11.2018).  

765  Omonkulov, “Ukrayna ve Suriye”, 689; Boris Rojin, “Vilayat Khorasan”, 2015, 
http://voicesevas.ru/geopolitica/18751-vilayat-horasan.html, (e.t. 17.11.2018).  

766  Borhan Osman, “The Shadows of ‘Islamic State’ in Afghanistan: What threat does it 

hold?”, Afghanistan Analysts Network, 12 February 2015, https://www.afghanistan-
analysts.org/the-shadows-of-islamic-state-in-afghanistan-what-threat-does-it-hold/, (e.t. 
17.11.2018); Casey Garret Johnson, “The Rise and Stall of the Islamic State in 

Afghanistan”, The United States Institute of Peace, 3 November 2016, 3, 
https://www.usip.org/sites/default/files/SR395-The-Rise-and-Stall-of-the-Islamic-State-
in-Afghanistan.pdf, (e.t. 17.11.2018).  

767  Bayram Balci, Ekaterina Kassimova, “How Central Asian Republics Perceive the 

Emerging Eurasian Union”, Carnegie Endowment for International Peace, 24 January 
2015, http://carnegieendowment.org/2015/01/24/how-central-asian-republics-perceive-
emerging-eurasian-union-pub-58943, (e.t. 17.11.2018).  

768  Khidoyatzoda, “Problemy vkhozhdeniya”, 2016. 

https://cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13335-russia-recalibrate-201st-base-in-tajikistan.html
https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/ogrv-tajikistan.htm
http://voicesevas.ru/geopolitica/18751-vilayat-horasan.html
https://www.afghanistan-analysts.org/the-shadows-of-islamic-state-in-afghanistan-what-threat-does-it-hold/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-shadows-of-islamic-state-in-afghanistan-what-threat-does-it-hold/
https://www.usip.org/sites/default/files/SR395-The-Rise-and-Stall-of-the-Islamic-State-in-Afghanistan.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/SR395-The-Rise-and-Stall-of-the-Islamic-State-in-Afghanistan.pdf
http://carnegieendowment.org/2015/01/24/how-central-asian-republics-perceive-emerging-eurasian-union-pub-58943
http://carnegieendowment.org/2015/01/24/how-central-asian-republics-perceive-emerging-eurasian-union-pub-58943
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ve teşebbüslere karşı temkinli ve mesafeli davranmıştır. Dolaysıyla, Özbekistan’ın 

bölgesel bütünleşme projelerine tepkisi da farklı olmuştur. 

Özbekistan’ın AEB projesine reaksiyonunu iki döneme ayırarak 

değerlendirmek mümkündür. Bunlar Kerimov dönemi ve Kerimov sonrası 

dönemdir. Başka bir ifadeyle, resmi düzeydeki tepki iktidara göre değişiklik arz 

etmiştir. Buna ek olarak, hükümet düzeyindeki tepki ile toplumsal düzeydeki tepki 

de, araştırmalara göre, bir birinden farklı olmuştur.  

Kerimov yönetimi Putin’in ileri sürdüğü AEB projesine çok sert tepki 

vermiştir.769 Kerimov, “geçmişi geri getirerek” eski Sovyet diktatörlüğüne 

dönmeyi ya da ülkeyi bağımsız karar verme yetkisinden yoksun bırakacak siyasi-
askeri birliklere “hapsedilmeyi” istemediği için bu projeyi şiddetle reddetmiştir. 

Kerimov, bu tip bütünleşmeye karşı uyanıklık çağrısında bulunmuş ve bu tür 

birliklerin giderek siyasi bir yapıya dönüştüğünü ve bu durumun birlik üyeleri ve 

diğer yabancı ülkeler arasındaki ilişkileri ve işbirliğini olumsuz yönde 

etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştur.770 Buna ek olarak, Kerimov, 
bölgeyi herhangi bir siyasi-askeri bloka üye ya da katılımcı olmaya zorlama 

girişimlerini de reddetmiştir. Bu nedenle Özbekistan 1999 ve 2012’de iki kez 

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini bırakmıştır.771 Bölgenin 

kilit bir aktörü olan Özbekistan, Kerimov döneminin sonuna kadar AEB’ne karşı 

açıkça direnişini sürdürmüştür. 

Dış İşleri Bakanlığındaki anonim kaynağa göre, İslam Kerimov döneminde 

yürütülen dış siyaset gereği Özbekistan dış dünyadan ve çeşitli bütünleşme 

projelerden kendini izole etmiş, komşularla ve bölgede etkili olan büyük güçlerle 

ciddi sorunlar yaşamıştır. Bundan dolayı Özbekistan Kerimov döneminde 

Avrasya’da ileri sürülen ve bazen gerçekleştirilen bölgesel, siyasi ve ekonomik 

teşebbüsler dışında kalmayı tercih etmiştir. Bu anlamda Rusya’nın başını çektiği 

AEB’ne en baştan karşı çıkmıştır. Anonim kaynağa göre, Kerimov hükümetinin bu 

yaklaşımı ülkeyi yalnızlaştırmış ve Özbekistan’ın Orta Asya’daki etkili 

pozisyonunu zedelemiştir.772  

                                                           
769  David Trilling, “Uzbekistan’s Karimov Lashes Out at Putin’s Union”, Eurasianet, 9 

December 2011. 
770  Ibid.  
771  The Moscow Times, "Uzbekistan Exits Collective Security Treaty Organization", 29 

June 2012, http://www.themoscowtimes.com/print/article/uzbekistan-exits-collective-
security-treaty-organization/461348.html, (e.t. 17.11.2018).  

772  2017 yılının yaz aylarında Özbekistan Dış İşleri Bakanlığına gidilmiş, Bakanlığın Rusya 

bölümündeki yetkililerle görüşme gerçekleştirmeye çalışılmıştır. Bakanlıktaki bazı 

yetkililer bu projenin (AEB) devam eden bir süreç ve siyasi müzakerelerin bir parçası 

olduğunu gerekçe göstererek, birebir görüşmeye yanaşmamıştır. Ancak Bakanlıkta 

http://www.themoscowtimes.com/print/article/uzbekistan-exits-collective-security-treaty-organization/461348.html
http://www.themoscowtimes.com/print/article/uzbekistan-exits-collective-security-treaty-organization/461348.html
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Kerimov yönetimi o kadar ileri gitmiş ki, yurt dışındaki milyonlarca 

Özbekistanlı göçmen işçiler gerçeğini773 resmi düzeyde tanımamış ve onlarla 

ilgilenmemiştir.774 Aksine normatif yöntemler aracılığıyla göçmen işçiler ve diğer 

vatandaşların ülkeden çıkışlarını zorlaştıran engelleri çoğaltmıştır.775 Kerimov, 
göçmen işçiler meselesinin kendi iktidarının istikrarına karşı Rusya’nın elinde çok 

güçlü bir koz olarak kullanılmasından çekinmiş olabilir. 

 Anonim kaynağa göre, Kerimov döneminde Özbekistan’ın AEB projesine 
karşı çıkmasının gerekçelerinden biri yakın-yakına kadar zor ilişkiler geçirdiği 

Kırgızistan ve Tacikistan’ın bu oluşuma katılmasından doğabilecek sınır ve 

güvenlik sorunlarıyla ilgiliydi. Kaynağa göre, Birliğe katılım şartları gereği 

gümrük kontrolü kalkacaktı ve Özbekistan-Kırgızistan, Özbekistan-Tacikistan 
arasındaki sınır insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına 

tamamen açılacaktı.776 Sınırların bu şekilde açılması Afganistan’la gevşek ve uzun 

bir sınıra sahip olan Tacikistan veya radikal gurupların kolayca dolaşabildiği 

Kırgızistan üzerinden Özbekistan’a her türlü istenmeyen unsurların sızması 

anlamına gelmekteydi. 

                                                                                                                                      
çalışan emekli eski diplomatlardan biri ismi açıklanmaması şartıyla anonim kaynak 
olarak görüşmeyi kabul etmiştir. 

773  Resmi ve gayrı resmi bilgilere göre yurt dışında çalışan Özbekistanlı göçmen işçiler 

sayısı 2 ile 5 milyon arasındadır. Onların da çoğunluğu Rusya’dadır. RFGH verilerine 

göre Ocak 2015’te Rusya’daki Özbekistanlı mevsimlik göçmen işçiler sayısı 2,8 milyon 

iken bir yıl sonra bu rakam 1,8 milyona inmiştir. 2017 yılında da 1,822,933 nefer 

Özbekistan vatandaşı çalışmak için Rusya’ya gitmiştir. Özbek resmilerine göre, Mart 

2018 itibariyle yurt dışında çalışan Özbekistan vatandaşları sayısı 3 milyondan fazladır. 

Bakiniz: Feruza Dzhani, “Goskomstat Uzbekistana poobeshchal, chto budet i vpred' 
povyshat' kachestvo zhizni naseleniya”, Informatsionnoye agentstvo Fergananyus, 2009, 
http://www.fergananews.com/article.php?id=6083, (e.t. 17.11.2018); BBC Özbek, 
“Rossiyada o‘zbek muhojirlari soni 1 millionga qisqargan”, 13 Yanvar 2016, 

http://www.bbc.com/uzbek/lotin/2016/01/160113_latin_russia_uzbek_migrants, (e.t. 
17.11.2018); Fergana News Agency, “Central Asians Make up Half of Registered 

Foreigners in Russia in 2017”, 2 February 2018, 

http://enews.fergananews.com/news.php?id=3770&mode=snews, (17.11.2018); 
G’ulomjon Mirahmedov, “İmtihondan o’tgan, lekin taklif yo’q”, Oila davrasida, 15 
Mart 2018, https://od-press.uz/xabarlar/3152, (e.t. 17.11.2018).  

774  Marlène Laruelle (ed.), Migration and Social Upheaval as the Face of Globalization in 
Central Asia, (Leiden: Brill, 2013), 19. 

775  Marlène Laruelle, “Central Asian Labor Migrants in Russia: The "Diasporization" of the 

Central Asian States?”, China and Eurasia Forum Quarterly, 5/3, (2007), 113, 
http://isdp.eu/content/uploads/images/stories/isdp-main-pdf/2007_laurelle_central-asian-
labor-migrants-in-russia.pdf, (e.t. 17.11.2018).  

776  Mirziyoyev iktidara geldikten sonra AEB’ne katılmasa da, Kerimov döneminde kapalı 

olan Özbek-Kırgız ve Özbek-Tacik sınır geçiş noktalarını ikili ilişkileri geliştirmek 

amacıyla tamamen açmıştır. 

http://www.fergananews.com/article.php?id=6083
http://www.bbc.com/uzbek/lotin/2016/01/160113_latin_russia_uzbek_migrants
http://enews.fergananews.com/news.php?id=3770&mode=snews
https://od-press.uz/xabarlar/3152
http://isdp.eu/content/uploads/images/stories/isdp-main-pdf/2007_laurelle_central-asian-labor-migrants-in-russia.pdf
http://isdp.eu/content/uploads/images/stories/isdp-main-pdf/2007_laurelle_central-asian-labor-migrants-in-russia.pdf
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2016’de Kerimov’un anı ölümünden sonra Mirziyoyev’in iktidara 

gelmesiyle birlikte Özbekistan’ın dışa bakışı değişmiştir. Öncelikle, Orta Asya 

bölgesi yeni yönetimin dış politikasının dikkat merkezine taşınmıştır.777 
Komşularla ilişkileri düzeltmeye ve geliştirmeye büyük önem verilmiştir. Başarıyla 

sürdürülen bu değişiklikler Mirziyoyev yönetiminin “komşularla sıfır sorun 
politikası” olarak nitelendirilmiştir.778 

Öte yandan, diğer büyük güçleri ihmal ve rencide etmemek suretiyle Çin ve 

özellikle Rusya’ya daha da yaklaşılmıştır. ABD’ye de olumlu mesajlar verilmiştir. 

Kaynağa göre, Rusya ile ilişkilerin bu kadar derinleşmesi sonucu yakın gelecekte 

Özbekistan’ın “yabancı askeri-siyasi bloklara katılmama siyaseti” değişebilir.779 
Böylece ülkenin AEB’ne üye olması söz konusu olabilir. Bu gibi iddialara rağmen 

Mirziyayev yönetimi Özbekistan’ın yakın gelecekte AEB’ne katılma gibi bir planı 

olmadığını belirtmiştir.780 Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırım 

ve Ticaret Bakanı781 yardımcısı Şavkat Tölaganov, eski Sovyet coğrafyasındaki 

ekonomik bütünleşme gelişimini izlemeye devam edeceklerini, ancak şu anda 

AEB'ne veya GB'ne girmeyi düşünmediklerini beyan etmiştir.782 Tölaganov’a göre, 

bakanlık tarafından derinlemesine yapılan araştırmalar, AEB üyeliği Özbekistan’a 

ticari avantaj sağlamayacağını ve hatta ülkenin bağımsız karar alma yetkisini 

sınırlayacağını ortaya koymuştur. Buna ek olarak Tölaganov, BDT üyesi olan 

                                                           
777  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, “O'zbekiston Respublikasi 

Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojatnomasi”, 22 dekabr 2017, 

http://www.president.uz/oz/lists/view/1371, (e.t. 17.11.2018).  
778  Andrew Korybko, “Uzbekistan’s Mirziyoyev Is Undoing Karimov’s Legacy, And It’s 

About Time”, Oriental Review, 12 November 2017, 
https://orientalreview.org/2017/10/12/uzbekistans-mirziyoyev-is-undoing-karimovs-
legacy-and-its-about-time/, (e.t. 17.11.2018).  

779  “O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy tuzumiga o'zgartishlar va qo'shimchalar 

kiritish to'g'risidagi qonun”, 26 dekabr 1996, 6-modda, 
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=39149#39298, (e.t. 17.11.2018).  

780  Fozil Mashrab, “Russia Tacitly Entices Uzbekistan With Benefits of EEU, CSTO 

Membership”, Eurasia Daily Monitor, 14/149, 17 November 2017, 
https://jamestown.org/program/russia-tacitly-entices-uzbekistan-benefits-eeu-csto-
membership/, (e.t. 17.11.2018).  

781  Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırım ve Ticaret Bakanlığı 13 Nisan 

2017 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanlığı olarak yeniden 

düzenlenmiştir. Bakiniz: O’zA, “Tashqi savdo sohasıda boshqaruv tizimini 
takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”, 14-aprel 2017, 
http://uza.uz/oz/documents/tash-i-savdo-so-asida-bosh-aruv-tizimini-takomillashtirish-
ch-14-04-2017, (e.t. 17.11.2018).  

782  RIA Novosti, “Uzbekistan poka ne budet vstupat' v YevrAzES, zayavili v pravitel'stve 

strany”, 29 noyabrya 2016, https://ria.ru/economy/20161129/1482390848.html, (e.t. 
17.11.2018).  

http://www.president.uz/oz/lists/view/1371
https://orientalreview.org/2017/10/12/uzbekistans-mirziyoyev-is-undoing-karimovs-legacy-and-its-about-time/
https://orientalreview.org/2017/10/12/uzbekistans-mirziyoyev-is-undoing-karimovs-legacy-and-its-about-time/
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=39149#39298
https://jamestown.org/program/russia-tacitly-entices-uzbekistan-benefits-eeu-csto-membership/
https://jamestown.org/program/russia-tacitly-entices-uzbekistan-benefits-eeu-csto-membership/
http://uza.uz/oz/documents/tash-i-savdo-so-asida-bosh-aruv-tizimini-takomillashtirish-ch-14-04-2017
http://uza.uz/oz/documents/tash-i-savdo-so-asida-bosh-aruv-tizimini-takomillashtirish-ch-14-04-2017
https://ria.ru/economy/20161129/1482390848.html
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Özbekistan’ın aynı anda bir serbest ticaret bölgesi olduğunu, dolaysıyla bu 

kapsamdaki anlaşmalar vasıtasıyla (AEB’ne üye olmadan) normal ticareti ve diğer 

ilişkileri yürütebileceklerini hatırlatmıştır.783 Görünen o ki, Taşkent en azından kısa 

vadede Orta Asya’da (bölgesel ve küresel) güçler dengesini gözeterek Kerimov 

döneminde belirlenen dış politika yolundan devam etmek niyetindedir.  

Mirziyoyev, Kerimov’un aksine birliği doğrudan veya dolaylı bir şekilde 

eleştirmekten sakınmıştır. Mirziyoyev yönetimi AEB’ne karşı gelmek yerine 

birliğin üye ülkeleri ve diğer komşularıyla ikili ilişkilerine ivme kazandırmaya 

çalışmıştır. Öncelikle, Kerimov döneminde Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve 

Türkmenistan’la yaşanan sorunlar büyük oranda giderilmeye çalışılmıştır. Bu 

kapsamda Özbek-Kazak, Özbek-Kırgız, Özbek-Tacik sınır sorunlarının büyük bir 

kısmı çözüme kavuşturulmuş; sınır aşan sular ve tartışmalı HES projeleri 

üzerindeki mücadeleler yatıştırılmış; kapalı olan sınır geçiş noktaları tekrar açılmış 

ve yeni sınır geçiş noktaları, demir ve kara yolları inşa edilmiş, bölgesel ticaret 
canlandırılmıştır. Bölge halklarının dolaşımına engel teşkil eden vize rejimleri 

kolaylaştırılmış. Son olarak, Özbekistan -Tacikistan ilişkileri düzeltilmiş, ülkeler 

arası uçak seferleri başlatılmış ve iki ülke arsında vizesiz rejim sağlanmıştır.  

Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği 

Teşkilatı ve Orta Asya Devlet Başkanlarının Danışma Toplantısı çerçevesinde 

AEB üye ülkeleri olan Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan 

ile çok taraflı ilişkiler geliştirilmiştir.784  

Özbekistan hükümeti ülkesinin kuzey-doğu sınırlarına dayanan AEB’nin 

olumsuz etkilerini en aza indirmek için birlik üyeleriyle ikili ilişkilerini 

kullanmıştır. Çünkü birliğin uyguladığı ortak gümrük tarifesi gereği Özbekistan’ın 

AEB ülkelerine tarım, tekstil, otomobil ve diğer ihracatlarının maliyeti daha da 

yükselmiştir. Taşkent bu engeli aşmak için ilk önce Astana ila anlaşarak, 

Kazakistan’da ortak bir otomobil endüstrisi kurmaya karar vermiştir.785 Böylece 

Kazakistan’da üretilen Özbek otomobillerinin diğer AEB üye ülkelerine de 

                                                           
783  Ibid. 
784  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, “MDHning Sochi sammiti”, 

11-Oktabr 2017, http://www.president.uz/oz/lists/view/1130, (e.t. 17.11.2018) ; 
“ShHTning Ostona sammiti”, 9-iyun 2017, http://www.president.uz/oz/lists/view/631, 
(e.t. 17.11.2018); “Xalqaro sammit doirasidagi samarali uchrashuvlar”, 10-sentabr 2017, 
http://www.president.uz/oz/lists/view/1017, (e.t. 17.11.2018); Abu Bakir O‘rozov, 

“Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvi”, O’zA, 15-mart 
2017, http://uza.uz/uz/politics/markaziy-odhdhdsiyo-davlat-rahbarlarining-birinchi-
maslahat-uchra-15-03-2018, (e.t. 17.11.2018).  

785  Viktoriya Panfilova, “Uzbekistan vykhodit na rynok YEAES: Astana i Tashkent 
peresmotryat portfel' vozmozhnostey”, Nezavisimaya gazeta, 23 marta 2017, 
http://www.ng.ru/cis/2017-03-21/6_6953_uzbekistan.html, (e.t. 17.11.2018). 

http://www.president.uz/oz/lists/view/1130
http://www.president.uz/oz/lists/view/631
http://www.president.uz/oz/lists/view/1017
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engelsiz bir şekilde ihraç edilmesinin yolu açılmıştır.786İkinci olarak Taşkent bahsi 

geçen ürünlerin Rusya’ya ihracatının kolaylaştırılması karşılığında, Rus yapımı 

arabalar, haddelenmiş çelik, gıda ürünleri ve inşaat malzemelerinin ithalatı 

üzerindeki tüketim vergisini önemli ölçüde azaltarak veya tamamen kaldırarak 

Moskova ile anlaşmıştır.787 

Özbekistan’ın en ağırlıklı sorunlarından biri olan yurt dışındaki, özellikle 

Rusya’daki Özbekistanlı göçmen işçiler meselesi Mirziyoyev döneminde siyasetin 

gündemine taşınmıştır.788 Rusya’daki yabancı uyruklu göçmen işçilerin çoğu 

Özbekistan vatandaşlarıdır. Yeni yönetim göçmen işçilerin sorunlarını AEB 

düzeyinde değil, Moskova ile ikili ilişkiler kapsamında ele almıştır. Mirziyoyev 

yönetimi Rusya’daki göçmen işçiler durumunu yasalaştırmak, düzene sokmak 

istemiştir. Nitekim resmi verilere göre Rusya’daki Özbekistanlı göçmen işçilerin 

çoğunun patentsiz (yasadışı) çalıştığı anlaşılmaktadır.789 RFGH verilerine göre, 

                                                           
786  “O’zbekiston va Qozog’iston hamkorlikda avtomobil sanoati yaratishni 

mo’ljallamoqda”, Xalq so’zi, 22 fevral 2018, 

http://xs.uz/index.php/homepage/sijosat/item/13496-1, (e.t. 17.11.2018); Kun.uz, 
“Qozog'istonda Ravon avtomobillari yig'iladi”, 07 noyabr 2016, 

https://m.kun.uz/uz/news/2016/11/07/kozogistonda-ravon-avtomobillari-jigiladi, (e.t. 
17.11.2018).  

787  Fozil Mashrab, “New Uzbek President Courts Moscow During State Visit”, Eurasia 
Daily Monitor, 14/53, 24 April 2017, https://jamestown.org/program/new-uzbek-
president-courts-moscow-state-visit/, (e.t. 17.11.2018).  

788  Rusya’daki ekonomik kriz ve yabancılara yönelik yasal düzenlemeler nedeniyle 

Özbekistanlı göçmen işçilerin çalışma şartları daha da zorlaşmıştır. Dolaysıyla 2014-
2015 yılları arasında Rusya’da çalışan Özbekistanlı göçmen işçi sayısı 1 milyona, 

Rusya’dan Özbekistan'a gönderilen döviz seviyesi ise yaklaşık yüzde 60 oranında 

azalmıştır. Bakiniz: BBC Özbek, “Rossiyada o‘zbek muhojirlari soni 1 millionga 

qisqargan”, 13 Yanvar 2016, 

http://www.bbc.com/uzbek/lotin/2016/01/160113_latin_russia_uzbek_migrants, (e.t. 
17.11.2018); International Organization for Migration, The World Migration Report 
2018, (2017), 67, https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf, (e.t. 
17.11.2018).   

789  Rusya’ya giriş yapan Özbekistanlı göçmen işçi 7 gün içinde ikamet kaydını yaptırması, 

30 gün içinde patent (çalışma izni ve sağlık sigortasını kapsayan belge) için başvuruda 

bulunması ve Rus dili, tarihi ve hukukunu içeren bir sınavdan geçmesi gerekiyor. Patent 

harcının yüksekliği ve Rus dili sınavının sıradan insanlar için zor olması nedeniyle çoğu 

Özbekistanlı göçmen işçi gerektiğinde rüşvet vererek yasadışı çalışmayı tercih etmiştir. 

Detaylı bilgi için bakınız: Rustam Urinboyev, “Establishing an "Uzbek Mahalla" via 

Smartphones and Social Media: Everyday Transnational Lives of Uzbek Labour 
Migrants in Russia”, , Constructing the Uzbek State: Narratives of Post-Soviet Years, 
Marlene Laruelle (ed), (Lanham: Lexington Books, 2017), 123-124; Mikhail Denisenko, 
“Migration to Russia and the Current Economic Crisis”, Migration and the Ukraine 

http://xs.uz/index.php/homepage/sijosat/item/13496-1
https://m.kun.uz/uz/news/2016/11/07/kozogistonda-ravon-avtomobillari-jigiladi
https://jamestown.org/program/new-uzbek-president-courts-moscow-state-visit/
https://jamestown.org/program/new-uzbek-president-courts-moscow-state-visit/
http://www.bbc.com/uzbek/lotin/2016/01/160113_latin_russia_uzbek_migrants
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2015’te Rusya’da 904 binden fazla Özbekistanlı işçi-göçmene çalışma patenti 

verilmiştir.790 Buna karşın yaklaşık 2 milyonu kayıtsız çalışmıştır.791  

Özbekistan yönetimi göçmen işçiler meselesinin Rusya’nın elindeki çok 

etkili bir kart olduğunun farkındadır. Bu yüzden bu sorunu topyekûn halletmek için 

Güney Kore, Japonya, Polonya, Almanya, Umman Sultanlığı, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Türkiye ve Kazakistan gibi ülkelerle anlaşma yaparak, Özbekistanlı 

göçmen işçilerin bir kısmını bu ülkelere yollandırmaktadır.792 İlerleyen zamanlarda 

Özbekistanlı göçmen işçilere işveren ülkeler listesinin çoğalması ve bu konuda 

Taşkent’in Moskova’ya bağımlılığının azaltılmasını beklemek mümkündür. 

Nitekim hükümetin çalışmaları da bu yöndedir. Yeni hükümet göçmen işçilere 

yönelik politikasıyla Özbekistanlı göçmen işçiler sorununun Moskova’nın AEB 

projesi doğrultusunda Taşkent’e karşı bir pazarlık kartı olarak kullanılmasının 

kabul edilmeyeceğine işaret etmiştir. Özbek göçmen işçilerin ülkelerine 

yolladıkları döviz gönderileri kimi zaman Özbekistan GSYH’nin yüzde 12’sini 

oluşturmuştur.793 İşçi-göçmenler, 2011-2015 yılları arasında Rusya’dan 

Özbekistan’a toplam 31,5 milyar dolar göndermiştir.794   

Özbekistan kamuoyunun AEB projesine tepkisi çok fazla araştırılmamış bir 

konudur. Bu konuda elimizde sadece Avrasya Kalkınma Bankası’nın bir çalışması 

vardır. Ona göre hükümet pozisyonundan farklı olarak, Özbekistan kamuoyu 

ülkenin AEB’ne katılmasından yana bir tavır sergilemiştir. Bu araştırmaya göre 

2012’de Özbekistanlı katılımcıların yüzde 67’si, 2013’te yüzde 77’si ve 2014’te ise 

yüzde 68’i ülkelerinin AEB’ne üye olmasını istemiştir.795 Özbek kamuoyunun 

AEB’ne reaksiyonu hakkında sonraki yılları kapsayan bir veri mevcut değildir. 

                                                                                                                                      
Crisis: A Two-Country Perspective, Agnıeszka Pıkulıcka-Wılczewska, Greta Uehlıng 
(ed), (Bristol: E-International Relations Publishing, 2017), 142. 

790  Başka bir ifadeyle, 2015’te Rusya genelinde yabancılara verilen toplam çalışma 

patentlerinin yarısından fazlası (52,2%) Özbekistanlılara verilmiştir. Bakiniz: 

Federal'naya Migratsionnaya Sluzhba, “Itogovyy doklad o migratsionnoy situatsii, 

rezul'tatakh i osnovnykh napravleniyakh deyatel'nosti Federal'noy migratsionnoy 
sluzhby za 2015 god”, Moskva, 2016, 20, 
https://гувм.мвд.рф/upload/site1/document_file/Itogovyy_doklad_na_19.02.16.pdf, (e.t. 
17.11.2018).  

791  RFGH verilerine göre yazar tarafından yapılan hesaplama esasında bu sonuca 
ulaşılmıştır. 

792  Central Asian,“O’zbekiston mehnat migratsiyasi geografiyasini kengaytirmoqda”, 14 
Mart 2018, https://www.centralasian.org/a/29097669.html, (e.t. 17.11.2018). 

793  Omonkulov, “Ukrayna ve Suriye”, 690. 
794  Denisenko, “Migration to Russia”, 144. 
795  EDB, EDB Integration Barometer-2016, 40, Saint Petersburg, 2016, 7, 

https://eabr.org/upload/iblock/9f5/edb_centre_2016_integration_barometer_presentation
_eng_1_.pdf, (e.t. 17.11.2018).  
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Ancak 2018’de yaptığımız bir anket sonucu yukarıdaki araştırmayla kesin farklılık 

göstermiştir. 16-72 yaş dilimi aralığında, farklı eğitim, meslek ve gelir düzeylerine 

sahip olan ve Özbekistan’ın tüm illerinden toplam 605 Özbekistanlının katıldığı 

ankete göre, katılımcıların yüzde 61,3’ü ülkelerinin AEB’ne katılmasına karşı 

çıkmıştır. Yüzde 27,4’ü Özbekistan’ın muhtemel AEB üyeliğini desteklerken, 

yüzde 11’i kararsız kalmıştır.  

TÜRKMENİSTAN’IN AEB’NE BAKIŞI 

Türkmenistan bağımsızlığa kavuştuktan bu yana uluslararası arenada 

“tarafsız” ülke olarak varlığını sürdürmektedir. Dolaysıyla Aşkabat son 27 yıldır 

neredeyse hiçbir bölgesel işbirliği projesine veya askeri örgüte taraf olmamıştır. 

BDT bu konudaki tek istisnadır. Türkmenistan örgüte üye olsa da hiçbir zaman 

BDT Şartı’nı imzalamamış ve 2005’te tam üyelikten çıkarak gözlemci statüsüyle 

yetinmiştir. Buna ek olarak Aşkabat, BDT serbest ticaret anlaşmasına da 

katılmamıştır.796 Bölge ve dünya ülkeleriyle karşılıklı ilişkilerini temel olarak ikili 

ilişkiler üzerinden yürütmüştür.  

Türkmenistan, Rusya tarafından ileri sürülen AEB projesine ülkesinin 

tarafsızlık statüsü gereği katılmayacağını diplomatik bir dille belirtmiştir.797 
Türkmenistan’ın Rusya’daki Büyükelçisi Berdimurat Rejepov, ülkesinin tarafsızlık 

politikasına bağlı olduğunu ve dış ilişkilerinin ikili ilişkilere dayandığını 

hatırlatmıştır. Büyükelçi, ülkesinin Rusya ile BM, BDT ve diğer uluslararası 

örgütler platformunda sıkı bir ilişki içinde olduğunun, stratejik ortaklık ilişkilerinin 

geliştirilerek sürdürüldüğünün altını çizmiştir.798  

Aşkabat yönetimi ülkesinin tarafsızlık statüsünü bahane etse de Birliğe 

katılmama kararının asıl nedeni Rusya faktörüdür. Türkmenistan, AEB Orta 

Asya'da sadece Rus hegemonik çıkarlarına hizmet edeceğini düşündüğü için 

Birliğe girmemeye karar vermiştir.799 Açık bir şekilde dile getirilmese de resmi 

Aşkabat her zaman Moskova’yı kendi bağımsızlığı için ciddi bir dış tehdit unsuru 

olarak görmüştür. Özellikle Ukrayna krizi ve Kırım’ın Rusya tarafından ilhak 

                                                           
796  Madalina Sisu Vicari, “The Eurasian Economic Union- approaching the economic 

integration in the post-Soviet space by EU-emulated elements », Revue Interventions 

économiques, 55, 2016, http://interventionseconomiques.revues.org/2823, (e.t. 
17.11.2018).  

797  Sputnik, “Turkmenistan Views Russia as Strategic Partner, But Will Not Join Eurasian 

Economic Union”, 14 July 2014, https://sputniknews.com/world/20140714190919853-
Turkmenistan-Views-Russia-as-Strategic-Partner-But-Will-Not-Join/, (17.11.2018). 

798  Aynur Jafarova, “Turkmenistan not considering to join Eurasian Economic Union”, 
Azernews, 16 July 2014, https://www.azernews.az/region/68909.html, (17.11.2018).  

799  Balci, Kassimova, “How Central Asian”, 24 January 2015. 

http://interventionseconomiques.revues.org/2823
https://sputniknews.com/world/20140714190919853-Turkmenistan-Views-Russia-as-Strategic-Partner-But-Will-Not-Join/
https://sputniknews.com/world/20140714190919853-Turkmenistan-Views-Russia-as-Strategic-Partner-But-Will-Not-Join/
https://www.azernews.az/region/68909.html
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edilmesi olayı bu algıyı daha da güçlendirmiştir. Dolaysıyla Aşkabat her seferinde 

tarafsızlık statüsünü peşkeş çekerek doğrudan veya dolaylı bir şekilde 

Moskova’nın etkisi altına girmekten veya onun gazabına uğramaktan sakınmaya 

çalışmıştır. 

Türkmenistan halkının AEB’ne yaklaşımı konusunda yapılan araştırmalar 

çok sınırlı ve yetersiz seviyededir. Literatürde sadece Rusya merkezli kuruluşlar 

tarafından yapılan birkaç araştırma bunmaktadır. AKB’nın 2013’te yaptığı bir 

araştırmaya katılan Türkmenistanlıların %50’si ülkelerinin Rusya’nın başını 

çektiği OEA ve GB’ne katılmasından yana olduklarını ifade etmiştir. Katılımcıların 

%9’u bütünleşmeye karşı çıkarken, %13’ü söz konusu oluşumlara kayıtsız 

olduğunu ve %28’si ise bu konuda hiçbir fikre sahip olmadığını ortaya koymuştur. 

Ayrıca mezkûr araştırma eski Sovyet cumhuriyetleri arasında bahsi geçen 

projelerle ilgili en fazla bilgi eksikliğinin Türkmenistan’da olduğunu tespit 

etmiştir.800 2018’de Rusya Hükümetinin Analitik Merkezi tarafından BDT ve AEB 

üye ülkelerinin vatandaşları ve küçük işletmeleri temsilcileri arasında 

gerçekleştirilen araştırmada da Türkmenistanlıların, AEB ve onun faaliyetleri 
doğrultusunda eski Sovyet cumhuriyetleri arasında en az bilgiye (%20,4) sahip 

olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca Türkmenistanlı küçük işletmeler vekillerinin %73’ü 

ülkelerinin AEB’ne üye olmasından yana olduklarını belirtmiştir.801 AEB 
hakkındaki bilgi eksikliği Aşkabat yönetiminin ülkenin enformasyon alanının, 

yurda giriş-çıkış sahasının rejim çıkarları doğrultusunda çok sıkı bir şekilde kontrol 

etmesi ile bağlantılı olabilir. Türkmenistan’ın dış dünyadan izole edilmesi de 

vatandaşların dış dünya ile temasını azaltarak ilgili konudaki bilgi akışını 

sınırlamıştır.  

Tacikistan ve Kırgızistan’dan farklı olarak, Türkmenistan’ı AEB üyeliğine 

itebilecek askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel etkenler de çok fazla ve etkili 

değildir. Örneğin, ülkede yaşayan etnik Ruslar bölgedeki diğer ülkelere nazaran 

çok az olmakla birlikte sayıları gittikçe azalmaktadır.802 Rusya’da çalışan 

                                                           
800  Eurasian Development Bank, EDB Integration Barometer 2013: Analytical Summary, 

16, Saint Petersburg, 2013, 13, https://eabr.org/upload/iblock/6c5/edb-centre_report-
16_analytical-resume_eng.pdf, (e.t. 17.11.2018).   

801  Analytical Center for the Government of the Russian Federation, “The Analytical Center 

studied the motivation of population and businesses in the Eurasian Economic Union 
and the CIS for integration”, 31 October 2018, http://ac.gov.ru/en/events/018887.html, 
(e.t. 17.11.2018).  

802  Anna Di Bartolomeo, Shushanik Makaryan and Agnieszka Weinar, Regional migration 
report: Russia and Central Asia, European University Institute, 2014, 26, 
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/31245/RussiaAndCentralAsia_MPC_Carim
EastReport.pdf?sequence, ()=1, (e.t. 17.11.2018); Sergey Ryazantsev, “Labour 

Migration from Central Asia to Russia in the Context of the Economic Crisis”, Russia in 
Global Affairs, 31 August 2016, http://eng.globalaffairs.ru/valday/Labour-Migration-

https://eabr.org/upload/iblock/6c5/edb-centre_report-16_analytical-resume_eng.pdf
https://eabr.org/upload/iblock/6c5/edb-centre_report-16_analytical-resume_eng.pdf
http://ac.gov.ru/en/events/018887.html
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/31245/RussiaAndCentralAsia_MPC_CarimEastReport.pdf?sequence,%20()=1
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/31245/RussiaAndCentralAsia_MPC_CarimEastReport.pdf?sequence,%20()=1
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Türkmenistanlı göçmen işçiler sayısı da çok azdır. En önemlisi, ülkede Rus askeri 

varlığı bulunmamaktadır.803 Bazı araştırmacılar Rusya’nın, Rusları koruma 

bahanesini veya Afgan tehdidini kullanarak Aşkabat’ı istediği yönde hareket 

etmeye zorlayabileceğini öne sürmüştür.804 Ancak uluslararası konjonktür, Suriye 

iç savaşı ve Ukrayna krizinden sonra Rusya’nın içine düştüğü durum Moskova’nın 

yeni bir askeri müdahalede bulunmasının çok maliyetli olacağını göstermektedir. 

İtiraf etmek gerekir ki, Afganistan’dan gelebilecek ciddi güvenlik tehditleri 

Aşkabat’ı Moskova’ya yaklaştırabilir. Zira son yıllarda Türkmenistan-Afganistan 
sınırında meydana gelen olaylar Aşkabat-Moskova ilişkilerini bu yönde 

geliştirmiştir.805 Ancak Türkmen-Afgan sınırındaki güvenlik zaafı Türkmenistan 

kadar Rusya’nın da bölgedeki çıkarlarını ve güney sınırlarının güvenliğini olumsuz 

yönde etkileyeceğinden dolayı sorunun çözümü için yine ikili ilişkiler devreye 

girmiştir. Bölgenin en büyük gaz ihracatçısı olan Türkmenistan tek bir yabancı 

ülkeye (eskiden Rusya’ya) bağımlı olmamak için dış ekonomik ilişkilerini 

çeşitlendirme yoluna gitmiştir. Dolaysıyla geldiğimiz noktada Rusya artık 

Türkmenistan’ın en önemli dış ticaret ortağı da değil. Son olarak, gelinen noktada 

ihtimali AEB üyeliği Türkmenistan’a istediği ekonomik imkânları sağlayabilecek 

durumda olmadığı ortadadır. Dolaysıyla AEB şu an itibarıyla Aşkabat’ın ilgi 

alanında değildir. Bahsi geçen tüm etkenleri göz önünde bulundurarak, dış 

dünyadan kendini izole eden tarafsız Türkmenistan’ın yakın gelecekte AEB’ne 

katılma ihtiyacı duymayacağını tahmin etmek mümkündür.  

SONUÇ: 

Geldiğimiz noktada uygulama aşamasında olan Avrasya Ekonomik Birliği 

projesinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı farklı etkenlerin yanı sıra büyük oranda 

Orta Asya ülkelerinin vereceği tepkiye bağlıdır. Bu anlamda, Orta Asya'dan 

Rusya'ya benzer, farklı ve bazı noktalarda karmaşık tepkiler verilmiştir. Bu 

tepkilerdeki farklılıklar bölgedeki ülkelerin bölgesel güç statülerinin, Moskova’yla 

ilişkilerindeki asimetrik bağımlılık düzeyinin, değişen ekonomik gelişmişliğinin, 

ekonomik kaynak düzeyinin, dış politika önceliklerinin, demografik yapılarının, 

ikili ilişkilerindeki farklılıkların ve bölgedeki bazı ülkeler arasında ortaya çıkan 

güvenlik ikileminin birer yansımaları olarak değerlendirilebilir.  
                                                                                                                                      

from-Central-Asia-to-Russia-in-the-Context-of-the-Economic-Crisis-18334, (e.t. 
17.11.2018).   

803  Balci, Kassimova, “How Central Asian”, 24 January 2015. 
804  Fabio Indeo, “The Eurasian Economic Union and the Silk Road Economic Belt: the 

impact of the Sino-Russian geopolitical strategies in the Eurasia region”, MSM, 5, 2016, 
10, http://web2.msm.nl/RePEc/msm/wpaper/MSM-WP2016-5.pdf, (e.t. 17.11.2018).  

805  Arkady Dubnov, “Reflecting on a Quarter Century of Russia’s Relations With Central 

Asia”, Carnegie Endowment for International Peace, April 2018, 7-8. 
https://carnegieendowment.org/files/Dubnov_US-RussiaInsight.pdf, (e.t. 17.11.2018).  
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AEB’ne katılan Kazakistan ve Kırgızistan bu bütünleşme modelinin zararlı 

"politik" cihetlerini eleştirmiş ve onlardan uzak durmaya çalışmıştır. Özbekistan’da 

resmi düzeydeki tepki iktidara göre değişiklik arz etmiştir. Bir yandan AEB 

projesini reddeden Kerimov yönetimi, diğer yandan BDT serbest ticaret bölgesine 

katılmıştır. Özbekistan, Mirziyoyev iktidara geldikten sonra AEB’ne katılmama 

politikasını sürdürmekle beraber Birliğin üyeleriyle, özellikle Rusya ile ikili ve çok 

yönlü ilişkilerini güçlendirmiştir. Tacikistan üç yıldır ki üyelik konusunu 

değerlendirirken, Türkmenistan tarafsız kalacağını ilan etmiştir. Orta Asya 

ülkelerinin hükümetleri düzeyinde sergilenen reaksiyonlar bölgesel ve koordineli 

değil, ülke temelli tepkiler olarak nitelendirilebilir. 

Ukrayna krizi ve Kırım’ın ilhakı Orta Asya ülkelerinin gözünü 

korkutmuştur. Bununla birlikte, Türkmenistan ve Özbekistan, AEB Orta Asya'daki 
Rus çıkarlarına hizmet edeceğinden endişelendikleri için birliğe girmemeye özen 

göstermiştir. Komşularından farklı olarak her iki ülke de egemenliklerini korumaya 

çalışmıştır. Aşkabat ve Taşkent kimi zaman ABD, Çin, AB, Türkiye, İran, 

Hindistan, Güney Kore ve Japonya ile ilişkilerini geliştirerek Orta Asya’daki 

bölge-dışı büyük güçleri, özellikle Rusya’yı diğerleriyle dengelemeye çalışmıştır.  

Orta Asya halklarının AEB’ne yaklaşımında da benzerlik ve farklılıklar 

gözlemlenmiştir. Araştırmalara göre Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan 

halklarının büyük çoğunluğu ülkelerinin Birliğe katılmasını istemiştir. 

Özbekistan’da ise toplumsal düzeydeki tepki araştırmalara göre farklı olmuştur. 

Rusya merkezli kuruluşların yaptığı kamuoyu yoklamalarında Özbekistanlıların 

çoğunluğu ülkelerinin AEB’ne üye olmasından yana oldukları sonucuna varılırken, 

yazarın yaptığı anket ve gözlemler Özbekistan vatandaşlarının çoğunun Birliğe 

karşı olduğunu tespit etmiştir. Rusya merkezli araştırma kuruluşları 

Türkmenistanlıların yarısının, iş adamlarının çoğunun AEB’ne olumlu baktığını 

iddia etmiştir. 

Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da kamuoyunun şekillenmesinde Rus 

medyasının çok etkili olduğu tespit edilmiştir.806 Kremlin’in propaganda 

enstrümanı olan Rus medyası Özbekistan ve Türkmenistan’da sınırlı olsa da kendi 

etkisine sahiptir.807 Araştırmalar, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'da halkın 

çoğunluğunun Rus medyasının Batı medyasından çok daha güvenilir olduğunu 

düşündüğünü ortaya koymuştur.808 Bu durumdan yararlanan Rusya, bölgede AEB 

                                                           
806  Peter Rollberg, Marlene Laruelle, “The Media Landscape in Central Asia. Introduction”, 

Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 23/3, (2015), 228, 
https://muse.jhu.edu/article/587594/pdf, (e.t. 17.11.2018).  

807  Marlene Laruelle, “Assessing Russia’s Normative Agenda in Central Asia”, Bishkek 
Project, 22 March 2017, https://bishkekproject.com/memos/16, (e.t. 17.11.2018).  

808  GALLUP, “Assessing Russia’s Influence in Its Periphery,” BBG Research Series, 2015, 
https://goo.gl/q9Bh4S, (e.t. 17.11.2018). 
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projesi hakkında olumlu kamuoyunu oluşturmak için medya gücünden 

yararlanmıştır ve bu konuda başarılı olduğunu bölge halkının AEB projesine 

verdiği destekte görmek mümkündür.  

Çalışmada AEB’nin Orta Asya’da sürdürülebilirliği ve bölge üzerindeki 
etkileri de araştırılmıştır. Moskova, Kazakistan ve Kırgızistan ile üyelik 

öncesindeki müzakereler sırasında muhatapları üzerinde baskı oluşturmak ve onları 

kendi istediği şartlara ikna etmek için askeri üsler, güvenlik, ekonomik yardımlar, 

diaspora, göçmen işçiler, kültürel işbirliği, çifte vatadnaşlık ve Rusya merkezli 

enformasyon alan gibi çeşitli araçları da devreye sokmuştur. Başka bir ifadeyle 

Rusya ileri sürdüğü bütünleşme projesine eski Sovyet ülkelerinin katılımını veya 

desteğini almak için duruma göre “ödül ve ceza” kombinasyonunu kullanmıştır. 

Ayrıca Moskova kendi avantajı için AEB üyelerine asimetrik baskı uygulamıştır. 

Buna ek olarak Rusya, Orta Asya ülkelerini kendine entegre etmeye çalışırken 

asimetrik bir yaklaşım sergilemiştir. Nitekim bu süreçte Rusya’nın bölgenin 

beklentilerini ikinci planda tutarak kendi beklentilerini ön plana çıkardığı tespit 

edilmiştir. Dolaysıyla bu çalışmada AEB projesi, büyük güç (Rusya) tarafından ve 

onun menfaatlerini koruyacak bir şekilde geliştirildiğinden dolayı bölgesel ve 

küresel oyuncuları bir araya getirip işbirliğine teşvik edici bir pratik çerçeve 

sunamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Son olarak, AEB, kurucu anlaşmasında belirtildiği gibi kural temelli ve 

kapsayıcı bir birlik olma hedefine doğru ilerlerse, eski Sovyetler coğrafyasında 

ekonomik refah ve sosyopolitik istikrarı sağlamakla birlikte Avrasya’da ve 

dünyada dengeleri değiştirecek yeni bir siyasi-ekonomik bloka dönüşebilecektir. 

Fakat SSCB deneyimi, Rusya’nın yakın tarihteki, günümüzdeki davranışları ve 

siyasi yapısı AEB’nin bu hedefe ulaşması yolunda ciddi bir engel olarak 

görünmektedir. 
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XX. YÜZYILIN SONUNDA GÜNEY KAFKASYA'DA ETNİK 

SINIRLAR VE TÜRK DÜŞMANLIĞI SORUNLARININ YENİDEN 

GÜNDEME GELMESİ: SEBEPLERİ VE MAHİYETİ 

Doç. Dr. Sevinç RUINTAN* 

ÖZET 

20.yüzyılın sonlarında SSCB'nin dağılması prosesinde bir sıra diger 

sorunlarla beraber etnik sınırlar ve türk düşmanlığı sorunları da yeniden gündeme 

gelmiş oldular. Etnik sınırlar – farklı etnik grubların yaşadığı alanlar arasında sınır, 

veya herhangi bir etnosun çoğunluk olarak yaşadığı erazinin sınırları anlamına 

geliyor. Bir çok hallarda etnik sınırlar devlet sınırları ile üst-üste düşmüyor, devlet 

sınırları etnik sınırları parçalıyor ki, bu da öz növbesinde, çatışmaların meydana 

çıkmasına sebep oluyor. Türk düşmanlığı (türk fobisi/türk karşıtığı) ise – türklere, 

türk medeniyetine, türk halklarına, Osmanlı imparatorluğuna, Türkiye'ye karşı olan 

düşmanlık olarak tanımlanır. 

Postsovyet mekanda Rusya'nın tesir gücünü itirmeye başlaması ile bir çok 

devletler yeni yaranmış jeopolitik boşluklarda nüfuz sahibi olmak iddialarını ortaya 

koymuş oldular. Böyle şeraitde, ABD ve AB postsovyet Merkezi Asya-
Kafkasya'nın türk-müslüman devletlerinin gelecek inkişafı için “Türkiye kalkınma 

modeli”ni uyğun gördüklerini bildirdiler. Bu yaklaşım, son 2 yüzyıl boyunca 

bölgeye nezaret etmiş Rusya ve İran'ın çıkarlarına uyğun gelmedi. Ve tesadüfi 

deyil ki, SSCB'nin dağılması prosesinde Azerbaycan'da ve Gürcistan'da meydana 
çıkmış sorunlar, sözde “ermeni soykırımı” problemi de mehz ele bu zamandan 

daha da keskinleşdiler. Hemçinin, Türkiye'nin bölğede söz sahibi olmasını 

dolayısıyla Batının güclenmesi hesap eden Rusya ve İran bölge uğrunda jeopolitik 

mücadelede türk düşmanlığı probleminden istifade etmeye başladılar, Türkiye'nin 
bölgeye yönelik politikasının “büyük türk milletçiliği” olarak teqdim edilmesi 

istikametinde faaliyetleri genişlendi. 

Her 2 devlet kendi çıkarlarına tehdit hesap etdikleri türk etkisinin 

güclenmesinin karşısını almak için bölge devletlerinin Türkiye ile ilişkilerini 

nezaretde saklamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri yok; 

Azerbaycan'la ve Gürcistan'la strateji tarafdaşlık ilişkileri mevcuttur. Türkiye'nin 

Azerbaycan'la ilişkilerinde daha fazla yaklaşmanın karşısını almak için zaman-
zaman “narazılık makamları”nın tapılmasına cehdler ediyor; Gürcistan'la 

ilişkilerinde ise “türk milletçiliği tehdidi”ni nezerden kaçırmamayı tövsiye 

ediyorlar. Bunun için Gürcistan'da yaşayan Azerbaycan türkleri ve SSCB'nin son 

                                                           
*  Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Bölümü 
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yıllarından Gürcistan'a repatriasiya meselesi gündemde olan Ahıska türkleri 

üzerinden büyük oyunlar oynanılmaktadır. Hedef: ilk addımda, Gürcistan'ın 
Türkiye ve Azerbaycan'la yaklaşmasının karşısının alınması, sonra ise Gürcü-
Ermeni, daha sonra Gürcistan-Ermenistan-İran ittifakına celb edilmesi. 

Ümumilikde, Güney Kafkasya'da nüfuz uğrunda çatışma müstevisinde 2 jeopolitik 

eksenin mevcut olduğu bilinmektedir. Vaşinqton-Ankara-Tbilisi-Bakü “yatay 

eksini” ve Moskva-Yerevan-Tehran “dikey ekseni”. Gürcistan'ın bu mecadelede 

yerdeyişmesi, şübhesiz ki, horizontal eksenin güclenmesi demek olacakdır. 

Son olarak dikkata çatdırmak isterdik ki, Türkiye ve Azerbaycan devletleri 
kendi politikalarını etnik maraklar deyil, ulusal marakları yönünde hayata 

geçiriyorlar. Bu politikalar herhangi bir devletin veya devletlerin aleyhine 

yönelmeyib, ilk növbede kendi ulusal maraklarının korunmasına hizmet ediyor. Bu 

ise o demektir ki, hem etnik sınırlar problemi, hem de türk düşmanlığı, mahiyet 

etibarile, bölgede kendi çıkarları uğrunda savaşan devletlerin bölgeyi kontrol 

altında tutmak için kullanmakda oldukları araçlardan başka birşey değildir. 

Anahtar Kelimeler: Etnik sınırlar, Türk düşmanlığı, Türk etnik kimliği, 

Ermeni sorunu, SSCB'nin dağılması, Güney Kafkasya'da nufuz uğrunda mücadele. 
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ULUSLARARASI EKONOMİ VE POLİTİKA BAĞLAMINDA 

YUNANİSTAN’IN KARADENİZ POLİTİKASI809 

Doç. Dr., Sezai ÖZÇELİK* 
Araştırma Görevlisi Ayşegül BOSTAN**  

ÖZET 

Yunanlılar kendilerini Karadeniz kimliği ile özdeşleştirmektedir. Bunun en 

önemli sebeplerinden bu bölgede Yunan kökenli insanların olmasının yanında, 

İlkçağ dönemlerinden beri Karadeniz kıyılarında Yunan kent kolonilerinin var 
olması gösterilmektedir. Bu nedenledir ki kültürel olarak Karadeniz ile Yunanistan 

arasında bağlantı bulunduğu iddia edilmektedir. Günümüzde de Karadeniz 

kıyısında birkaç şehirde Yunan kökenli vatandaşların varlığı görülmektedir. 

Örneğin, sayıları az da olsa İstanbul’da yaşayan Yunan kökenli Türk 

vatandaşlarıdır. Bu yüzden de Soğuk Savaş sonrası Yunanistan’ın değişen dış 

politika parametrelerine göre “kaybedilen ülkeler”e (hamenes patrides/ the lost 

countries) karşı ilginin artmasına yol açmıştır. Tarihsel ve kültürel bağları olan 

Yunanistan’ın özellikle de 2000’li yıllardan sonra Karadeniz bölgesine yoğun ilgi 

göstermeye başlamıştır. Bu ilginin yöneldiği alanlardan biri hiç şüphesiz 

Genişletilmiş Karadeniz Alanı olmuştur.  

Yunanistan, Karadeniz bölgesinin istikrarlı olmasının kendi istikrarı ve 

refahı açısından yararlı olacağını düşünmektedir. Uluslararası konjonktürde 

değerlendirilirse, Yunanistan’ın, politik ve ekonomik çıkarları gereği, Karadeniz 

ile ilgilenmesi beklenen bir durumdur. Güneydoğu Avrupa’nın en büyük 

ekonomisine sahip Yunanistan, Karadeniz bölgesini de içine alarak dış politika 

alanını genişlettiği görülmüştür. Bu bölgede etki alanı kurabilmek için NATO ve 

AB gibi uluslararası ve ulusüstü kurumlardan yararlanmaktadır. Bu çalışmada, 
uluslararası ekonomi ve siyaset bağlamında Yunanistan’ın Karadeniz havzasına 

karşı yürütmüş olduğu politikaları analiz edilecektir. Bu analiz bir yandan dış 

ticaret ve yatırım gibi alanları kapsarken diğer yandan uluslararası ve ulusüstü 

kuruluşlar üzerinden yürütülmeye çalışılan politikalar ele alınacaktır. Analiz 

sonucunda Yunan diasporasından dolayı ilgi duyduğu Karadeniz bölgesine karşı 

Batı bloku içinde yer alan NATO, AGİT, BAB gibi kuruluşların gölgesinde aktif 

rol oynamaya çalıştığı ve her ne kadar yaşamış olduğu ve etkisi hala süren 

ekonomik krize rağmen dış ticaret ve yatırım bağlamında ilişkilerin sürdürülmeye 

                                                           
809  Bu bildiri, “Yunanistan’ın Karadeniz Politikası” başlığı ile Hasret Çomak v.d., (2017). 

Karadeniz Jeopolitiği, İstanbul: Beta Yayıncılık kitap bölümünde kullanılan 

paradigmanın devamı ve ilerisi niteliğinde, ilgili konu çerçevesinde yeni ve dikkate 
değer görüş ve veriler ortaya konulmuş ve tartışılmıştır. 
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çalışıldığı görülmüştür. Bu bildiride, Yunanistan’ın Karadeniz havzasına karşı 

yürütmüş olduğu ekoomik politikalar özellikle uluslararası ekonomi politik 

bağlamında ele alınacaktır. Yunanistan Karadeniz politikası genel bakış açısı ile 

anlatıldıktan sonra Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) üyesi ülkeler ile 

Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkiler özellikle dış ticaret özelinde 

açıklanacaktır.    

Yunanistan’ın Karadeniz bölgesinde daha aktif işbirliğine dayalı rol alması, 

Yunan halkının bu konudaki tavrına bağlıdır. Karadeniz bölgesinin en önemli 

ekonomik güçlerinden biri olan Yunanistan’ın, bölgesel kalkınmanın gelişimine 

özellikle dış ticaret alanında önemli katkı sağlayacağı beklenmelidir. Karadeniz 

bölgesinde en son yaşanan Kırım çatışmasına karşın güvenlik ve istikrarın 

sağlandığı Genişletilmiş Karadeniz Alanı’nda Atina’nın dış politika anlamında 

fayda sağlayacağı görülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Karadeniz Politikası, Yunan Dış 

Politikası, Avrupa Birliği, Uluslararası Politik Ekonomi. 

SUMMARY 

The Greeks identify themselves with the Black Sea identity. One of the 
most important reasons for this is that there have been people with thef Greek 
origin in this region. Moreover, there have existed the Greek city colonies on the 
shores of the Black Sea since ancient times. For this reason, it is claimed that there 
is a connection between the Black Sea and Greece culturally. Nowadays, the 
presence of citizens of Greek origin is observed in several cities on the Black Sea 
coast. For example, they are Turkish citizens of Greek origin living in Istanbul 
even though they are in small numbers. Therefore, according to the changing 
foreign policy parameters of Greece in the post-Cold War period, interest of the 
lost countries (hamenes patrides / the lost countries) has increased. After the 2000s, 
Greece, has begun to show great interest to the Black Sea region because of its 
historical and cultural ties. One of the areas where the interest of lost countries has 
been directed is without doubt the Wider Black Sea Area (WBSA). 

Greece believes that the stability of the Black Sea region will be beneficial 
for its stability and prosperity. If we considered current situation in international 
politics, Greece is expected to be interested in the Black Sea due to its political and 
economic interests. Greece, which has the largest economy in Southeast Europe, 
has expanded its foreign policy area and included the Black Sea region. It uses 
international and transnational institutions such as NATO and the EU to establish a 
sphere of influence in this region. In this study, the policies of Greece against the 
Black Sea basin will be analyzed in the context of international economy and 
politics. On the one hand, this analysis will cover areas such as foreign trade and 
investment. At the same time, the policies that will be carried out through 
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international and supranational institutions will be discussed. As a result of the 
analysis, it has been observed that Greece has been trying to play an active role in 
the shadow of organizations such as NATO, OSCE, WEU within the Western Bloc 
against the Black Sea region. It is also interested in the Black Sea region because 
of the Greek diaspora. It has been observed that despite the economic crisis that is 
still going on, the relations with foreign trade and investment in the Black Sea 
region have been continued. In this paper, the ecoomic policies of Greece against 
the Black Sea basin will be dealt with especially in the context of international 
political economy. After Greece is described with a general outlook on the Black 
Sea policy, the economic relations between the member countries of the Black Sea 
Economic Cooperation Organization (BSEC) and Greece will be explained 
especially in the context of foreign trade. 

The fact that Greece takes a more active role in the Black Sea region 
depends on the attitude of the Greek people. Greece, one of the most important 
economic forces of the Black Sea region, should be expected to contribute 
significantly to the development of regional development, especially in the field of 
foreign trade. In the Black Sea region, Athens may benefit from foreign policy in 
the Wider Black Sea Area, where security and stability are ensured despite the 
recent Crimean conflict. 

Key Words: Greece, Black Sea Policy, Greek Foreign Policy, European 
Union, International Political Economy. 

GİRİŞ 

Karadeniz bölgesi, Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloğu ve Batı Bloğu 

arasındaki mücadele alanlarından biri olmuştur. SSCB’nin çöküşüyle başlayan yeni 

dönemde ise Karadeniz, konumunu korumuş ve uluslararası ilişkiler sahnesine 

çıkan yeni bölgelerden biri haline gelmiştir. Paylaşılan ortak bir “Karadeniz 

kimliği” olmasa da bir bölge alanı olarak ön plana çıkmıştır. Karadeniz’e kıyısı 

olan toplam altı ülke bulunmaktadır: Bunlar Türkiye, Bulgaristan, Romanya, 

Rusya, Gürcistan ve Ukrayna’dır.810 Yunanistan, Karadeniz’e kıyısı olan bir ülke 
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810  Bu ülkelerin dışında Azerbaycan, Moldova ve Ermenistan’ın enerji altyapısı ve liman 

olmak üzere ekonomik bağlamda bu bölge ile yakın bir işbirliği sözkonusudur. 

Yunanistan, bölge ile ilgili ekonomik, siyasi ve kültürel bağları sebebiyle Karadeniz’e 

ait olarak görülmektedir. Haydar Efe,“Avrupa Birliği’nin Karadeniz Bölgesi Politikası”, 

mailto:sezaiozcelik@gmail.com
mailto:sozcelik@karatekin.edu.tr
https://karatekin.academia.edu/SezaiOzcelik/
mailto:abostan@karatekin.edu.tr
mailto:aysegul_bostan@yahoo.com
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değildir. Fakat Karadeniz bölgesi ile tarihi, siyasi ve ekonomik bağlantıları olması 

sebebi ile Karadeniz bölgesinin geniş anlamda anlaşılması açısından incelenmesi 

gereken ülkelerden biridir. “Genişletilmiş Karadeniz Alanı (WBSA)” olarak anılan 

bölgede, yukarıda bahsedilen Karadeniz’e kıyısı olan altı devlet yanında 

Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Arnavutluk yanında Yunanistan da yer 

almaktadır. Yunanistan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) içinde yer 

alan Türkiye ve Rusya ile birlikte bölgenin üç büyük ekonomisinden biridir. Öyle 
ki Yunanistan, ekonomik krizden önce Türkiye ile birlikte KEİÖ’nün toplam gayri 

safi milli hasılası (GSMH) içinde yüzde 50’lik paya sahip idi.811   

Yunanlılar kendilerini Karadeniz kimliği ile özdeşleştirmektedir. Bunun en 

önemli sebebi olarak, tarihi olarak Rum-Pontus’ta yaşayan Yunanlıların olmasının 

yanında, İlkçağ dönemlerinden beri Karadeniz kıyılarında Yunan kent 

kolonilerinin var olması gösterilebilir812. Karadeniz bölgesi ile Yunanlıların kaderi, 

antik Yunan döneminden beri birbiri ile ilişkilidir. Kültürel olarak Karadeniz ile 

Yunanistan arasında bağlantı bulunmaktadır. Günümüzde de Karadeniz kıyısında 

birkaç ülkede ve şehirlerde Yunan kökenli vatandaşların varlığı görülmektedir. 

Hatta buna en iyi örnek, sayıları az da olsa İstanbul’da yaşayan Yunan kökenli 

Türk vatandaşlarıdır. Buna ilave olarak Ukrayna’da Odesa ve Kırım’da Evpatorya 

(Kerkinitis) ve Mariupol şehirlerinde, Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki 

Stavropol Krai’de, Gürcistan’ın Acarya bölgesindeki Tsalka şehirleri ile diğer 

Karadeniz’e kıyısı olan şehirlerde Yunan kökenlilere rastlamak mümkündür.813 
Buna ilaveten Türkiye’nin kuzey kıyılarında da Pontus Rum halkının yaşadığı 

                                                                                                                                      
Karadeniz, Cilt: 16, 2014, s. 54 ve Karagiannis, Emmanuel,“Greek Foreign Policy 

toward the Black Sea Region: Combining Hard and Soft Power”, Mediterranean 
Quarterly, Cilt: 24, No: 3, 2013, s. 74. Karadeniz bölgesinin kültürü, ekonomisi, 

siyaseti ve coğrafik konumu hakkında detaylı bilgi için bakınız: Charles Kings, The 
Black Sea: A History, Oxford, Oxford University Press, 2004. Karadeniz Bölgesi’nin 

jeopolitik önemi hakkında detaylı bilgi için bakınız: Selim Kurt,“NATO ve AB’nin 

Karadeniz Bölgesi’ne Yönelik Politikaları”, The Journal of Academic Social Science 
Studies, Cilt: 31, 2015, s. 405; Gökhan Koçer, “Karadeniz’in Güvenliği: Uluslararası 
Yapılanmalar ve Türkiye”, Akademik Bakış, Cilt: 1, No: 1, 2007, s. 197-198. 

811  Cem Birsay, “The Integration of Regional Efforts for Strengthening Stability 

Initiatives”, Establishing Security and Stability in the Wider Black Sea Area: 
International Politics and the New and Emerging Democracies, Peter M.E. Volten 
ve Blaogovest Tashev (ed.),Amsterdam, IOS Press, 2007, s. 90-111. 

812  Özellikle 1800-1900 yılları arasında Yunanistan’ın Rusya ile ticareti ve Karadeniz 

bölgesindeki ticari kolonileri hakkında detaylı bilgi için bakınız. ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΚΡΕΜΜΤΔΑΣ, “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ” , Ο 

ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, Cilt: 25, 2005, s. 157-161. 
813  “Εύξεινος Πόντος”, Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs, 10 Kasım 2016, 

http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/periferiaki-politiki/eyxeinos-pontos.html (erişim 

09.09.2017). Ayrıntılı bilgi için bakınız. Gocha Tsetskhladze, The Greek Colonization 
of the Black Sea Area, Stuttgart, Steiner, 1998. 

http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/periferiaki-politiki/eyxeinos-pontos.html
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savunulmuştur. 1923 Nüfus Mübadelesi’nden sonra bile yarı-Pontus Rum halkının 

kültürel faaliyetlerle kimliklerini sürdürdüğü iddia edilmiştir. Karadeniz’deki 

kıyıdaş ülkelerde iddia edilen etnik Yunan halkının varlığı dolayısıyla Yunanistan, 

Karadeniz’de proaktif bir rol üstlenmesi gerektiğine inanmıştır.814 Soğuk Savaş 

sonrası Yunanistan’ın değişen dış politika amaçlarından biri “kaybedilen ülkeler 

(hamenes patrides/ the lost countries)”e karşı ilginin artmasıdır. Bu ilginin 

yöneldiği alanlardan biri de hiç şüphesiz “Genişletilmiş Karadeniz Alanı” 

olmuştur. Örneğin SSCB’den Yunanistan’a göç etmiş 228.000 Yunan kökenli 

Sovyet vatandaşı bulunmaktadır.815 

Yunanistan, Karadeniz bölgesinin istikrarlı olmasının kendi istikrarı ve 

refahı açısından yararlı olacağını düşünmektedir. Stratejik olarak önemli 

pozisyonda bulunan Yunanistan’ın, politik ve ekonomik çıkarları gereği Karadeniz 

ile ilgilenmesi beklenen bir durumdur. Bölge ile tarihsel ve kültürel bağları olan 

Yunanistan’ın özellikle de 2000’li yıllardan sonra Karadeniz bölgesine yoğun ilgi 

göstermeye başladığı görülmektedir. Güneydoğu Avrupa’nın en büyük 

ekonomisine sahip Yunanistan, Karadeniz bölgesini de içine alarak dış politika 

alanını genişletmektedir. Bu bölgede etki alanı kurabilmek için NATO ve AB 

kurumlarından yararlanmaktadır.816 

Bu bildiride, Yunanistan’ın Karadeniz havzasına karşı yürütmüş olduğu 

ekoomik politikalar özellikle uluslararası ekonomi politik bağlamında ele 

alınacaktır. Yunanistan Karadeniz politikası genel bakış açısı ile anlatıldıktan sonra 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) üyesi ülkeler ile Yunanistan 

arasındaki ekonomik ilişkiler özellikle dış ticaret özelinde açıklanacaktır.    

YUNANİSTAN’IN KARADENİZ POLİTİKASINA GENEL BAKIŞ 

Yunanistan’ın Karadeniz ile ilgili tarihsel bağı, Antik zamana kadar 

uzanmaktadır. M.Ö. 7. – 6. Yüzyıllarda Yunan şehir devletleri Karadeniz 

bölgesinde koloniler kurmuştur. Yunanistan’ın Karadeniz politikasının başlangıcı 

bağımsızlık günlerine uzanmaktadır. Şüphesiz Yunanistan’ın Karadeniz bölgesi ile 

ilgilenmesinin ardında tarihi bağlarının yanında Ortodoks dinine mensup olan 

Rusya ile kurduğu yakın ilişkilerin de etkisi olmuştur. Bu bağlamda, Yunanistan’ın 

Karadeniz politikası ile Rusya’nın Karadeniz politikası arasında benzerlikler 

bulunmaktadır. Rusya, Karadeniz üzerinde bulunan jeo-stratejik, jeo-politik ve jeo-
ekonomik çıkarlarından dolayı ilk önce Karadeniz’e kıyısı bulunan ya da 

                                                           
814  Emmanuel Karagiannis,“Greek Foreign Policy toward the Black Sea Region: 

Combining Hard and Soft Power”, Mediterranean Quarterly, Cilt: 24, No: 3, 2013, s. 
80-81. 

815  Karagiannis, a.g.m., s. 81. 
816  Karagiannis, a.g.m., s. 75. 
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Karadeniz’i etkileyebilecek olan Ortodoks kimliğine sahip halkların bağımsızlık 

mücadelelerine destek vermiştir. Bunun neticesinde ilk başta Osmanlı’ya karşı 

Ruslar, Yunanlıları desteklemiştir. Daha sonraki yıllarda Yunanlılar, Rusya 

İmparatorluğu ve İngiltere ile birlikte hareket ederek bağımsızlıklarını 

kazanmıştır.817 

Soğuk Savaş dönemine gelindiğinde ise Yunanistan’ın bölgeye ilgisi 

azalmıştır. Yunan diplomatları, başta Kıbrıs olmak üzere Balkan bölgesine öncelik 

vermişlerdir. SSCB’nin dağılması ile ortaya çıkan yeni düzende, Yunanistan dış 

politikası revize edilmiştir. Soğuk Savaş döneminde yaşanan göreceli istikrar, 

yerini etnik çatışmaların boy gösterdiği atmosfere bırakmıştır. Soğuk Savaş 

döneminde dış politika öncelikleri arasında bulunmayan Karadeniz havzası, 

2000’li yıllara gelindiğinde Atina tarafından dış politika parametrelerinin içine 

yerleştirilmiş ve Yunanistan bu havzada daha aktif rol oynamaya başlamıştır.818 Bu 
dönemde bölgede yeni devletlerin ortaya çıkışı ve bölgenin enerji ve ticaret 
yollarının kesiştiği noktada yer alması ile Yunanistan’ın Karadeniz bölgesine ilgisi 

daha da artmıştır.819 

Soğuk Savaş döneminden bu yana Yunanistan’ın Karadeniz bölgesine karşı 

uyguladığı dış politika çok yönlü olmuştur. Bir yandan yumuşak güç (soft power) 
olarak ortak kültürel ve tarihsel bağlara vurgu yapılırken diğer yanda ise sert güç 

(hard power) anlamında geliştirilen askeri ve ekonomik diplomasi, enerji boru 

hatları arasında şekillenmiştir. Yunanistan’ın Karadeniz politikasında paradigma 

kayması, 1995 yılında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) içinde pro-
aktif rol alması ile olmuştur. Bu değişimin altında yatan üç önemli neden 

bulunmaktadır: Birincisi, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından ortaya çıkan 

Yeni Dünya Düzeni’nde Güneydoğu Avrupa ve özellikle Balkanlar bölgesindeki 

Bosna Savaşı sonrası Yunanistan açısından bölgesel işbirliği için gerçekçi 

olanaklar sunmamaktadır. Yunanistan’ın bölgesel işbirliği için yeni alanlara, bu 

bağlamda Karadeniz’e yönelmesi doğal sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. İkincisi, 

AB üyesi olan Yunanistan’ın AB genişleme/derinleşme sürecinde Güneydoğu 

Avrupa’da yeni roller üstlenmesi ve AB ile bölge ülkeleri arasında köprü vazifesi 

görmesidir Yunanistan, AB’nin Karadeniz bölgesindeki tek devleti olarak stratejik 

ortak rolü üstlenmiştir. Son olarak, Yunan özel sektörü için Karadeniz bölgesi 

ekonomik anlamda yeni fırsatlar sunmaktadır. Yeni pazarlar ve yatırım olanakları 

                                                           
817  Douglas Dakin, The Greek Struggle for Independence 1821-1833, Berkeley, 

University of California Press, 1973, s. 176.  
818  Karagiannis, a.g.m., s. 78-79. 
819  Haydar Efe, a.g.m., s. 54. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

560 

arayan Yunan ekonomisi, Karadeniz bölgesine açılarak yeni dinamizme 

kavuşabilecektir.820   

EKONOMİK İLİŞKİLER 

M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren eski Yunan kent devletleri, Karadeniz kıyısında 

koloniler kurmuşlardır. Yunan kolonileri, özellikle Karadeniz’in kuzey sahilleri 

boyunca yerleşmiştir. Kuzey Karadeniz’de Tira, Olvia, Kırım’da Khersones, Kefe 

(Feodosyia) ve Kerç Boğazı yakınlarında Pantikapei, Karadeniz’in Kafkasya 

kıyılarında Fanagoria, Hermonassa, Gorgippia, Dioskuriada ve Fasis ile Don Nehri 

deltasında Talais kenti bazı önemli Yunan kolonileridir. M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren 

Yunan ticari merkezleri haline gelen bu kentler, Karadeniz, Anadolu ve Yunan 
antik kentleri ile ticari ve kültürel ilişkiler geliştirmiştir. Karadeniz’deki Yunan 

koloni kentleri, Ege’den şarap, zeytinyağı, metal ürünler, seramik, mermer, pahalı 

tekstil ürünleri satın alırken tahıl ürünleri, büyükbaş hayvan, deri, tuzlanmış balık 

ve köle ticareti yapıyorlardı. El sanatları, hayvancılık, tarım ve ağaç işleri önemli 

ekonomik faaliyetlerdi.821  

Soğuk Savaş sonrası dönemde Yunanistan’ın Karadeniz bölgesine 

ekonomik ilgisi artmıştır. Demir perde ülkelerinin Sovyet etkisinden kurtulması ve 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni devletlerin hemen 

hemen hepsinde Yunan asıllı vatandaşlar yaşamaktaydı. Yunanistan’ın Karadeniz’e 

kıyısı olan devletlerdeki Yunan asıllı vatandaşları aracılığıyla özellikle ekonomik 

alanda işbirliği çabalarına girdiği görülmüştür.822  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
820  Panagiota Manoli, The Dynamics of the Black Sea Subregionalism, London, 

Routledge, 2012, s. 117.  
821  Sergei R. Grinevetsky, I. S. Zonn, S. S. Zhiltsov, A. N. Kosarev, A. G. Kostianoy, The 

Black Sea Encylopedia, New York, Springer, 2015, s. 183.  
822  Karagiannis, a.g.m., s. 87. 
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Resim I: Novorossik Limanı 

 

Kaynak: U.S. Energy Information Administration, 
www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=AZE, (Erişim: 11.07.2007). 

 

Doğal gaz ve petrol açısından değerli kaynaklara sahip olan Karadeniz 

Bölgesi, Atina’nın da ilgisini çekmiş ve özellikle de 2000’li yıllardan sonra 

Dışişleri’nin takip ettiği bölgeler arasında yerini almıştır. Özellikle de Kazak ve 

Azeri petrolünün Rusya’nın Karadeniz kıyısı olan Novorossik limanından 

Avrupa’ya ulaştırılması açısından önem arz etmektedir.823 Yunanistan açısından 

Karadeniz politikasının en temel ekonomik boyutu, sadece Rusya’nın sağladığı 

doğal gaz akışını güvence altına almak değildir. Yunanistan aynı zamanda enerji 

güvenliği konusunda özellikle enerji dağıtım hatlarının Yunanistan üzerinden 

geçmesini sağlayarak stratejik rol oynamak istemektedir. Karadeniz bölgesi 

özellikle Rusya, Kafkas ve Orta Asya’dan gelecek olan enerji dağıtım 

şebekelerinin önemli kavşağında yer almaktadır. Yunanistan jeo-politik ve jeo-
ekonomik açıdan Karadeniz bölgesinin ulusal çıkarları açısından önemli olduğunun 

                                                           
823  a.g.m., s. 87. 

http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=AZE
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bilincinde olarak davranmaktadır. Bu amaçla 15 Mart 2007 tarihinde Atina’da 

Yunan Başbakanı ile Rusya Devlet Başkanı ve Bulgaristan Başbakanı arasında Rus 

doğal gazını Bulgaristan’ın Burgaz şehrinden Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine 

bağlayacak boru hattının yapımı anlaşması yani Burgaz-Dedeağaç Boru Hattı 

Anlaşması imzalanmıştır.824 

Ekonomik krizde olan Yunanistan’ın Karadeniz’e ilgi duymasının bir başka 

nedeni ise Yunanlı işadamları için yatırım fırsatlarını barındırıyor olmasıdır. Bu 

bağlamda Yunan şirketlerin Karadeniz kıyısı ülkelerinde sürdürdükleri faaliyetleri 

bağlamında bankacılık sektörünün öne çıktığı görülmektedir. Yunan Ulusal 

Bankası başta olmak üzere Piraeus Bankası, Alpha Bankası ve Eurobank dört 

Karadeniz ülkesinde Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Ukrayna’da faaliyet 

göstermektedir.825 Bankalara göre dağılım şöyledir: Piraeus Bankası Romanya, 

Bulgaristan, Ukrayna; Yunanistan Ulusal Bankası Türkiye, Romanya, Bulgaristan; 

Alpha Bankası Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Eurobank ise Romanya, 
Bulgaristan ve Ukrayna. Şube adedine bakılacak olursa Piraeus Bankası 309, 

Yunanistan Ulusal Bankası 878, Alpha Bankası 266 ve Eurobank’ın 467 şubesi 

bulunmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren Yunan Ulusal Bankası’nın, 522 şubesi 

bulunmakta idi. Türkiye’de faaliyet gösteren Finansbank’ı 2006 yılında satın alarak 

başlayan826 Yunan Ulusal Bankası 22 Aralık 2015 tarihinde ise Katarlı QNB 

Grubuna satılmıştır.827 
 

Tablo I: 2011 Yılı Verilerine Göre Yunan Bankaların Karadeniz Ülkelerindeki 
Şube Sayıları 

 Romanya Bulgaristan Ukrayna Türkiye 
Piraeus Bank 159 100 50 - 
The National Bank 134 222 - 522 
Alpha Bank 154 88 24 - 
Eurobank 240 200 27 - 
TOPLAM 687 610 101 522 

Kaynak: Karagiannis, Emmanuel, “Greek Foreign Policy toward the BlackSea Region: 

Combining Hard and Soft Power”, Mediterranean Quarterly, Cilt: 24, No: 3, 2013. 

                                                           
824  Gai Luft ve Anne Korin, Energy Security Challenges for the 21st Century: A Reference 

Handbook, Santa Barbara, CA: ABC –CLIO, 2009, s. 96. .  
825  Karagiannis, a.g.m., s. 81-82. 
826  “Finansbank’ın Yunanistan’ın En Büyük Bankası National Bank of Greece’e Satışı 

Sonuçlandı”, 18 Ağustos 2006, Finansbank Basın Bülteni 
https://www.qnbfinansbank.com/pdf/finansbanki-taniyin/basinbultenleri/2006/0818.pdf 
(Erişim: 11.07.2007).  

827  Finansbank’ın yüzde 99.812lik hissesini satın almıştır. “Qatar National Bank, 

Finansbank’ı satın aldı””, 22 Aralık 2015, Fortune, http://www.fortuneturkey.com/qatar-
national-bank-finansbanki-satin-aldi-25286 (Erişim: 11.07.2017).. 

https://www.qnbfinansbank.com/pdf/finansbanki-taniyin/basinbultenleri/2006/0818.pdf
http://www.fortuneturkey.com/qatar-national-bank-finansbanki-satin-aldi-25286
http://www.fortuneturkey.com/qatar-national-bank-finansbanki-satin-aldi-25286


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

563 

Tablo I’de görüldüğü üzere Yunan bankalarının sırasıyla en çok 

Romanya’ya ve sonra da Bulgaristan’a ilgi gösterdikleri görülmektedir. 

Bulgaristan özelinde 1990’ların ortalarında Yunanistan’ın yatırımları başlamıştır. 

Bulgaristan’da ana yatırımcı devletin Almanya olması dışında Yunanistan’ın 

özellikle 1990’lı yıllardan bu yana en önemli yatırımcı ülke sıfatı kazandığı 

görülmektedir.828  

Karadeniz ülkeleri ile olan ticaretinde Yunanistan bankacılık sektöründe 

olduğu gibi yemek, ulaşım ve kerestecilik endüstrilerinde de faaliyet 

göstermektedir. Yunanistan’ın Karadeniz’e olan toplam ihracatı 3.5 milyar doları 

bulmaktadır. Yunan ekonomisi için Karadeniz oldukça dinamik pazar olarak 

görülmektedir. Coğrafi yakınlık dolayısıyla Romanya ve Bulgaristan daha çok 

tercih edilen ülkeler arasındadır. Örneğin, 2011 yılında Bulgaristan ile olan ticaret 

hacmi 2.3 milyar Avro’ya ulaşmıştır. Bunun 1.23 milyarı Yunan ihracat cirosu 

olmuştur.829 Yunanistan, Bulgaristan’a daha çok dayanıklı tüketim malları, içki-
meşrubat, yiyecek ve hizmet (özellikle de banka sektörü) satmaktadır.830 Romanya 
ile olan ticaret hacmi ise aynı yıl 1.2 milyar Avro olmuştur. Yunan şirketlerin 

ihracatı, 590 milyon Avro’ya ulaşmıştır. En büyük ticaret ortaklarından biri olan 

Rusya ile ticaret hacmi aynı yıl 4.4 milyar Avro olmuştur. Ama bunun sadece 394 

milyon Avrosu Yunanistan’ın ihracat cirosudur. Diğer iki ülke ile karşılaştırılınca 

Rusya ile olan ticaretin daha çok ithalata dayandığı görülmektedir. Yunanistan 

Rusya’ya daha çok deri, sebze ve meyve ihracatı yapmaktadır. Ukrayna’ya 

baktığımızda ise bu ülkeye 117 milyon Avro değerinde mal ve hizmet ihracatı 

yapmaktadır. Rusya’ya oranla daha düşük toplam ticaret hacmine sahip olan 

                                                           
828  90’lı yıllarda Yunanistan’ın yanında Türkiye de Bulgaristan’a yatırım hamlesine 

katılmıştır. Christina Sakali,“Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) in 
Bulgaria: An Econometric analysis using panel data”, Journal of Economics and 
Business, Cilt: XVI, No: 1, 2013, s. 75. 

829  Karagiannis, a.g.m., s. 83. 
830  I. Katsikis, G. Fragidis, ve D. Pashaloudis,“International and Cross-border 

Entrepreneurship: The Case of Greece and Bulgaria”, Business Systems and 
Economics, Cilt: 3, No: 1, 2013, s. 60. Yunanistan’ın yıllara göre Bulgaristan ile olan 

ticaretinin hangi sektörler arasında olduğuna dair bakınız. A. Bitzenis, The Dynamics of 
the Balkan Markets and Transition Countries of Eastern Europe to a Market 
Economy: Identifying Investment Opportunities in the Context of Globalization 
and European Integration, vol. A & B. Athens, Stamoulis Publications, 2003; I. 
Katsikis, G. Fragidis, ve D. Pashaloudis,“International and Cross-border 
Entrepreneurship: The Case of Greece and Bulgaria”, Business Systems and 
Economics, Cilt: 3, No: 1, 2013, s. 60. 
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Ukrayna’nın 2011 yılında 318 milyon Avro ticaret hacmi olduğunu görmekteyiz. 

Türkiye’ye yapmış olduğu ihracat 2010 yılında 1.1 milyar Avro’ya ulaşmıştır.831 

 

Tablo II: Yunanistan'ın 2011-2017 yılları arası ihracat ve ithalat rakamları (milyon 

€) 

YILLAR İHRACAT İTHALAT TOPLAM TİCARET 

HACMİ 

İHRACATIN TOPLAM 

TİCARET HACMİNE 

ORANI 
2011 24377,3 48891,5 73268,8 33,3 
2012 27578 49537,1 77115,1 35,8 
2013 27295,7 46996,7 74292,4 36,7 
2014 27119 48327,4 75446,4 35,9 
2015 25824,8 43617,4 69442,2 37,2 
2016 25443,5 44217,6 69661,1 36,5 

2017* 11798,8 21887,4 33686,2 35,0 

*Ocak-Mayıs 2017 tarihleri arasındaki verileri içermektedir. 
Kaynak:Hellenic Statistical Authority, http://www.statistics.gr/en/statistics/-
/publication/SFC02/- . (Erişim: 11.07.2007).  

 

2008-2012 yılında küresel mali krizden sonra Yunanistan’da, ciddi 

ekonomik kriz görülmeye başlanmıştır. Her ne kadar Yunan ekonomisi ciddi yara 

alsa da Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile ticaretine son vermemiş ve ticari 

ilişkilerini devam ettirmiştir. Fakat yaşanan ekonomik kriz yüzünden ticaret 

hacimlerinde ciddi düşüşler olmuştur. Yukarıda Tablo II’de gösterilen 2011-2017 
yılları arasında Yunanistan’ın dış ticaret hacmi ve oranlarına baktığımızda ülke 

ekonomisi için önemli bir ticaret hacmi oluşturduğunu görmekteyiz. 2011 yılında 

toplam ticaret hacmi 73268,8 milyon Avro olurken bunun 24377,3 milyon Avro’su 

Yunanistan’ın dış ülkelere yaptığı ihracat hacmi olmuştur. 2012 yılında 27578 

milyon Avro ve sonraki yıllarda sırasıyla 27295,7 milyon €, 27119 milyon € ve 

25824,8 milyon € olmuştur. 2016 yılına gelindiğinde ise ihracat kapasitesi 25443,5 

milyon €’a düşmüştür. 

 

 

 

                                                           
831  Gaz ve petrol kaynaklarına sahip olan Azerbaycan ile yapmış olduğu toplam ticaret 

2011 yılında 173 milyon dolara ulaşmıştır. Bu rakamın sadece 11 milyon doları 

Yunanistan’ın Azerbaycan’a olan ihracatını kapsamaktadır. Buna göre Yunanistan’ın 
daha çok mal ve hizmet ithal ettiğini görmekteyiz. Karagiannis, a.g.m., s. 83-84. 

http://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SFC02/-
http://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SFC02/-
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Grafik I: Genel İhracat’ın Toplam Ticaret Hacmine olan Oranı 

 
 Kaynak: Hellenic Statistical Authority, http://www.statistics.gr/en/statistics/-   
 /publication/SFC02/-  . (Erişim: 11.07.2007). 

 

Fakat Yunanistan’da görülen ekonomik kriz dolayısıyla ticaret hacminin 

genel anlamda düştüğü görülmektedir. Çünkü toplam ticaret hacmi 2011 yılında 

73268,8 milyon Avro olurken 2016 yılında ise bu rakam 69661,1 milyon Avro’ya 

gerilemiştir. Fakat burada önemli olan nokta, Grafik I’e bakıldığında da 

görülmektedir ki, Yunanistan’ın ihracatının toplam dış ticaret hacminde ciddi 

oranda yükselme olmasıdır. 2011 yılında toplam ticaret hacmi oranı yüzde 33,3 

olurken bu rakam yüzde 35’e yükselmiştir. Her ne kadar toplam dış ticaret 

hacminin azalmasına rağmen ihracatın görülür düzeyde artmasının altını çizmek 

gerekir. Bu artış, Atina’nın ülke ekonomisi için dış ülkelerle olan ticarete önem 

verdiği ve/ya vereceğini işaret etmektedir. Bu bağlamda özellikle de ulaşım 

masraflarının diğerlerine kıyasla daha ucuz olduğu ülkelerle yani Karadeniz’e 

kıyıdaş ülkelerle ticarete önem verildiği ve/ya verileceğini söyleyebiliriz.  

 

 

 

 

 

http://www.statistics.gr/en/statistics/-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/publication/SFC02/-
http://www.statistics.gr/en/statistics/-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/publication/SFC02/-
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TABLO III: 2014-2016 Yılları Arası Yunanistan’ın Avro’dan USD Para Cinsine 

Çevrilmesi 

 Bin € Bin USD 

EURO/USD 
PARİTESİ 

Y
IL

L
A

R
 

İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT 

20
14

 

27119000 48327400 36027591,5 64202950,9 1,3285 

20
15

 

25824800 43617400 28652615,6 48393505,3 1,1095 

20
16

 

25443500 44217600 28163410,15 48944461,44 1,1069 

Kaynak: European Central Bank, Statistical Data Warehouse, 
www.sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SPOO.A. 
(Erişim: 11.07.2007). 

  

Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerle olan dış ticaret hacmine bakabilmemiz adına 

Yunanistan’ın ticaret rakamlarının Avro’dan USD para birimine çevrilmiştir. Tablo 

III’te verilerin çevrilmesi aşamasında Avrupa Merkez Bankası’ndan (European 

Central Bank) alınan yıllara göre Euro/USD pariteleri verilmiş ve bu pariteler 

üzerinden gerekli hesaplamalar yapılmıştır.  

Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerden biri olan Gürcistan ile Yunanistan’ın yaptığı 

toplam ticaret hacmine baktığımızda 2014 yılında 131285,1 bin Amerikan doları, 

2015 yılında 81002,3 bin Amerikan doları ve 2016 yılında ise 78288,7 bin 

Amerikan doları olmuştur. Yunanistan’ın Gürcistan ile ticaret hacminin düştüğü 

görülmektedir. Bu düşüşün nedeni, Yunanistan’da yaşanan ekonomik krizin dış 

ticarete yansımasıdır. Gürcistan Ulusal İstatistik Kurumu’ndan alınan verilerle 

oluşturulmuş Tablo IV’e baktığımızda 2014-2016 yılı içerisinde ithalat yüzdesinin 

0,02’de kaldığı, ihracat yüzdesinin ise toplam ticaret hacminde olduğu gibi % 

0,33’ten % 0,24’e gerilediği görülmektedir. 

Türkiye ile olan ticaret rakamlarına bakıldığında Gürcistan’ın aksine 

Yunanistan’ın bu ülke ile ticaret hacminin arttığı gözlenmiştir. Türk İstatistik 

Kurumu’ndan alınan verilerle oluşturulmuş olan Tablo V’e göre 2014 yılında 

Yunanistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracat 36027591,5 bin USD olmuştur. 2015 ve 

2016 yıllarına bakıldığında ise sırasıyla 28652615,6 bin USD ve 28163410,2 bin 

USD’ye gerilemiştir. 

 

http://www.sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SPOO.A
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TABLO IV: 2014-2016 yılları arasında Yunanistan'ın Gürcistan'a Yaptığı İhracat 

ve İthalat Rakamları (Bin USD) 

 
GENEL TİCARET 

HACMİ (Bin USD) 
GÜRCİSTAN İLE TİCARET HACMİ  

(Bin USD) 

Y
IL

L
A

R
 

İH
R

A
C

A
T

 

İT
H

A
L

A
T

 

İH
R

A
C

A
T

 

İT
H

A
L

A
T

 

TOPLAM 
TİCARET 

HACMİ 

İHRACAT 

YÜZDESİ 
İTHALAT 

YÜZDESİ 

TOPLAM 
TİCARET 

HACMİ 

YÜZDESİ 

20
14

 

36027591,5 64202950,9 117532,7 13752,4 131285,1 0,33 0,02 0,13 

20
15

 

28652615,6 48393505,3 70432,8 10569,5 81002,3 0,25 0,02 0,11 

20
16

 

28163410,2 48944461,4 66763,1 11525,6 78288,7 0,24 0,02 0,10 

Kaynak: Gürcistan Ulusal İstatistik Kurumu (National Statistics Office of Georgia), 
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id =134&lang=eng ve European Central 
Bank, Statistical Data Warehouse, www.sdw.ecb.europa.eu/quickview.do? 
SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SPOO.A  

 

Burada hatırlanması gereken şey Yunanistan’ın ekonomik kriz yüzünden 

toplamda ihracat ve ithalat oranlarında genel bir düşüş yaşanmış olmasıdır. 

Dolayısıyla krizden kötü etkilenen Yunanistan’ın, Türkiye başta olmak üzere diğer 

ülkeler ile olan ticaretinde bu düşüşün ana sebeplerinden biri olduğu 

düşünülmektedir. Tablo V’teki verilere geri döndüğümüzde toplam ticaret hacmi 

yüzdesi 2014 yılında % 1,80 olurken 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla % 2,08 ve % 

2,24’e yükselmiştir. Yunanistan’ın daralan dış ticaret hacmine rağmen Türkiye ile 

olan ticaret hacmini arttırması Türkiye’nin Yunanistan için öneme sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Yunanistan’ın Türkiye’den mal ve hizmet satın almaktan (ithalat) ziyade 

daha çok ürün ve hizmet ihraç ettiği görülmektedir. Bu durum krizde olan Yunan 

ekonomisinin büyümesi için Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Bu 

bakımdan Atina için Türkiye ile olan dış ticareti büyük önem arz etmektedir. 

 

 

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id%20=134&lang=eng
http://www.sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SPOO.A
http://www.sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SPOO.A
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TABLO V: 2014-2016 yılları arasında Yunanistan'ın Türkiye'ye Yaptığı İhracat ve 

İthalat Rakamları (Bin USD) 

 
GENEL TİCARET 

HACMİ (Bin USD) TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ (Bin USD) 

Y
IL

L
A

R
 

İH
R

A
C

A
T

 

İT
H

A
L

A
T

 

İH
R

A
C

A
T

 

İT
H

A
L

A
T

 

TOPLAM 
TİCARE

T HACMİ 

İHRACAT 

% 
İTHALAT 

YÜZDESİ 

TOPLAM 
TİCARET 

HACMİ 

YÜZDESİ 

2014 36027591,5 64202950,9 822734 979984 1802718 2,28 1,53 1,80 

2015 28652615,6 48393505,3 803884 798061 1601945 2,81 1,65 2,08 

2016 28163410,2 48944461,4 875930 849455 1725385 3,11 1,74 2,24 

Kaynak: Türk İstatistik Kurumu, http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 ve 
European Central Bank, Statistical Data Warehouse, 
www.sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SPOO.A  

  

Türkiye’ye yapılan yatırımlar, finansal sektörün yanında bilgi teknolojileri, 

plastik, kozmetik, balık ürünleri ve turizm sektörlerine dağılmaktadır. 

Yunanistan’ın doğrudan yatırım stoku 6.8 milyar USD’ye ulaşmıştır. Türkiye’nin 

Yunanistan’a yapmış olduğu yatırım stoku ise 500 milyon USD olmuştur. Türk 

girişimlerinin daha çok havaalanı ve liman işletmelerine ve turizm sektörüne 

yatırım yaptıkları görülmektedir. Ayrıca Ziraat Bankası’nın Atina başta olmak 

üzere İskeçe (Xanthi), Rodos (Rhodes) ve Gümülcine’de (Komotini) şubeleri 

vardır.832 
 

TABLO VI: 2014-2016 yılları arasında Yunanistan'ın Romanya'ya Yaptığı İhracat 

ve İthalat Rakamları (Bin USD) 

 
GENEL TİCARET 

HACMİ (Bin USD) ROMANYA İLE TİCARET HACMİ (Bin USD) 

Y
IL

L
A

R
 

İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT 
TOPLAM 
TİCARET 

HACMİ 

İHRACAT 

YÜZDESİ 
İTHALAT 

YÜZDESİ 

TOPLAM 
TİCARET 

HACMİ 

YÜZDESİ 
2014 36027591,5 64202950,9 822734 979984 1802718 2,28 1,53 1,80 
2015 28652615,6 48393505,3 803884 798061 1601945 2,81 1,65 2,08 
2016 28163410,2 48944461,4 875930 849455 1725385 3,11 1,74 2,24 

Kaynak: Romanya Ulusal İstatistik Kurumu, National Institute of Statistics, Romania, 
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=en&context=62 ve European 
Central Bank, Statistical Data Warehouse, 
www.sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SPOO.A  
                                                           
832  “Relations between Greece and Turkey”, Ministry of Foreign Affairs, Republic of 

Turkey, http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-greece.en.mfa (Erişim: 
14.08.2017). 

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
http://www.sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SPOO.A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=en&context=62
http://www.sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SPOO.A
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-greece.en.mfa
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Karadeniz kıyıdaş ülkesi olan Romanya ile Yunanistan arasındaki ticaret 

rakamlarına baktığımızda, toplam ticaret hacmi 2014 yılında 1802718 bin USD 
olurken, 2015 ve 2016 yıllarında ise 1601945 bin USD ve 1725385 bin USD 

olmuştur. Tablo VI’deki ihracat ve ithalat yüzdeleri incelendiğinde ise 

yükselmenin olduğu görülmektedir. 2014 yılında olan % 2,28 ve % 1,53 olan 

ithalat ve ihracat oranları 2016 yılında % 3,11 ve % 1,74’e çıkmıştır. Yunanistan’ın 

toplam ticaret hacmi üzerinden Romanya’ya düşen paya bakıldığında ise % 

1,80’den 2,24’e yükseldiği görülmüştür.  

 Bulgaristan ile yapılan ticarete bakmadan önce Bulgaristan Cumhuriyeti 

Ulusal İstatistik Kurumu’ndan alınan verilerin Bulgar Lev’i (BGN) üzerinden 

olduğu için diğer ülkelerde olduğu üzere USD para cinsine çevrilmiştir. Tablo 

VII’de hem USD hem de Avro para cinsinden değerleri yansıtılmıştır. 

 

TABLO VII: 2014-2016 yılları arasında Yunanistan'ın Bulgaristan'la Yaptığı 

İhracat ve İthalat Rakamları (Milyon BGN) 

 Bin BGN Bin EURO 

B
G

N
/E

U
R

O
 

P
A

R
İT

E
S

İ 

Bin USD 

B
G

N
/U

SD
  

P
A

R
İT

E
S

İ 

Y
IL

L
A

R
 

İH
R

A
C

A
T

 

İT
H

A
L

A
T

 

İH
R

A
C

A
T

 

İT
H

A
L

A
T

 

İH
R

A
C

A
T

 

İT
H

A
L

A
T

 

2014 2614900 2898000 1336214 1480878 0,511 1751983 1941660 0,67 

2015 2479700 2954700 1267127 1509852 0,511 1388632 1654632 0,56 

2016* 727600 932900 371804 476712 0,511 407456 522424 0,56 

* Ocak-Nisan 2016 arası 
Kaynak: Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Kurumu, (National Statistical Institute, 
Republic of Bulgaria), http://www.nsi.bg/en/content/7984/main-trade-partners, European 
Central Bank, Statistical Data Warehouse, 
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/htm/e
urofxref-graph-bgn.en.html ve X-RATES,  www.x-
rates.com/average/?from=BGN&to=USD&amount=1&year=2016.  

 

Tablo VIII’de ise Yunanistan’ın Bulgaristan ile 2014-2017 yılları arasında 

yaptığı ticaret hacimleri gösterilmektedir. Buna göre diğer ülkelerde de olduğu 

üzere toplam ticaret hacminde azalma görülmektedir. Fakat toplam ihracat ve 

ithalat rakamları üzerinden alınan yüzdeliklere göre 2014 yılında ihracat % 4,93 

olurken ithalat % 3,06 olmuştur. 2015 yılında ise ithalat % 3,46’e tırmanırken 

ihracat yüzdesi 4,91’e gerilemiştir. Fakat toplam ticaret hacmine oranı alındığında 

http://www.nsi.bg/en/content/7984/main-trade-partners
http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/htm/eurofxref-graph-bgn.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/htm/eurofxref-graph-bgn.en.html
http://www.x-rates.com/average/?from=BGN&to=USD&amount=1&year=2016
http://www.x-rates.com/average/?from=BGN&to=USD&amount=1&year=2016
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ise 2014’te % 3,73 olurken 2015 yılında % 4 oranına yükselmiştir. 2016 verileri 

maalesef sadece Ocak ve Nisan aylarını kapsadığından tabloda gösterilse de yorum 

dışına bırakılmıştır. 

 

TABLO VIII: 2014-2016 yılları arasında Yunanistan'ın Bulgaristan'la Yaptığı 

İhracat ve İthalat Rakamları (Milyon BGN) 

 
GENEL TİCARET 

HACMİ (Bin Euro) BULGARİSTAN İLE TİCARET HACMİ (Bin Euro) 

Y
IL

L
A

R
 

İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT 
TOPLAM 
TİCARET 

HACMİ 

İH
R

A
C

A
T

 

Y
Ü

Z
D

E
S

İ 

İT
H

A
L

A
T

 

Y
Ü

Z
D

E
S

İ 

T
O

P
L

A
M

 
T

İC
A

R
E

T
 H

A
C

M
İ 

Y
Ü

Z
D

E
S

İ 

2014 27119000 48327400 1336214 1480878 2817092 4,93 3,06 3,73 

2015 25824800 43617400 1267127 1509852 2776979 4,91 3,46 4,00 

2016* 25443500 44217600 371804 476712 848516 1,46 1,08 1,22 

* Ocak-Nisan 2016 arası 

Kaynak: Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Kurumu, (National Statistical Institute, 
Republic of Bulgaria), http://www.nsi.bg/en/content/7984/main-trade-partners ve European 
Central Bank, Statistical Data Warehouse, www.ecb.europa.eu/stats/policy_ 
and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/htm/eurofxref-graph-bgn.en.html 

 

Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin bazıları ile Yunanistan arasındaki dış 

ticaret ilişkisini gösteren Tablo IX’a bakıldığında ise Yunanistan’ın dış ticareti 

daha çok sırasıyla Bulgaristan (%8,85) ve Romanya (%6,12) ile olmuştur. Coğrafi 

yakınlık sebebiyle Yunanistan’ın daha çok bu iki ülkeye yöneldiğini görmekteyiz. 

Türkiye ile olan ticaret ilişkilerinin sözkonusu bu iki ülkeden sonra geldiği 

anlaşılmaktadır. Yunanistan’ın bu ülkeler ile komşuluk ilişkisi olduğunun da altını 

çizmek gerekmektedir. Yunanistan ile dört Karadeniz bölgesi ülkesi arasındaki dış 

ticaret rakamlarına incelediğimizde Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Gürcistan 

olarak sıralama yapılabilir. Yunanistan’ın Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan ve 

Romanya ile dış ticaret rakamlarının yüksek olmasının sebebi bu üç Karadeniz 

ülkesinin aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasıdır. Balkan devletleri arasında 

uzun süre tek AB üyesi olan Yunanistan’ın Romanya ve Bulgaristan ile dış ticaret 

ilişkileri özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra hızla gelişmiştir.AB 

PHARE programı çerçevesinde Yunanistan bu ülkeler ile ticari ilişkilerini 

geliştirme imkanı bulmuştur. Yunanistan bir yandan Karadeniz bölgesel işbirliği 

çerçevesinde bu ülkelerle ilişkilerini geliştirirken aynı zamanda Güneydoğu 

http://www.nsi.bg/en/content/7984/main-trade-partners
http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/htm/eurofxref-graph-bgn.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/htm/eurofxref-graph-bgn.en.html
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Avrupa bölgesinin AB entegrasyonu içinde yer almaktadır. Bu sebepten Rusya 

dışında en önemli dış ticaret ilişkileri Bulgaristan ve Romanya ile olmaktadır.  

TABLO IX: 2014-2016 yılları arasında Yunanistan'ın Karadeniz Kıyıdaş Ülkeler 

ile Yaptığı Dış Ticaret Oranları (Bin USD) 

 GÜRCİSTAN TÜRKİYE ROMANYA BULGARİSTAN* 
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2014 0,33 0,02 0,13 2,28 1,53 1,8 2,28 1,53 1,8 4,86 3,02 3,69 
2015 0,25 0,02 0,11 2,81 1,65 2,08 2,81 1,65 2,08 4,85 3,42 3,95 
2016 0,24 0,02 0,1 3,11 1,74 2,24 3,11 1,74 2,24 1,45 1,07 1,21 

T
O

P
L

A
M

 

0,82 0,06 0,34 8,2 4,92 6,12 8,2 4,92 6,12 11,16 7,51 8,85 

* Ocak-Nisan 2016 arası 
 

Yunanistan’ın Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında en fazla ekonomik 

ilişki kurduğu ülke Rusya Federasyonu olmuştur. Yunanistan ile Rusya arasında 

2014-2016 dönemine ait ihracat ve ithalat rakamları Tablo X’da verilmiştir. 

Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesinden sonra uygulanan ekonomik yaptırımlar 

özellikle Rusya ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkileri negatif yönde 

etkilemiştir. 2015 dış ticaret verilerine göre, Rusya Yunanistan ile toplam ticarette 

9’uncu sırada yer almaktadır. 2014 yılında Rusya, toplam dış ticaret hacmi 

açısından Yunanistan’ın 3’üncü sırada yer almaktaydı. 2015 yılında toplam ticaret 

hacmi 2014 yılına göre - % 41,6 azalarak 6.8931 milyar dolardan 4.0282 milyar 
dolara gerilemiştir. Yunanistan’ın toplam ticaret içinde 2014 yılında % 6,9 paya 
sahip olan Rusya, 2015 yılında % 5,2’ye düşmüştür. Aynı dönemde Yunanistan’ın 

Türkiye ile olan ticareti % 42,7 oranında düşmüştür. Ocak-Şubat 2015-2016 
dönemi karşılaştırıldığında ise Yunanistan’ın Rusya ile olan toplam dış ticareti -% 
37,7 oranında düşmüştür. 
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TABLO X: 2014-2016 yılları arasında Yunanistan'ın Rusya ile Yaptığı Dış Ticaret 

Verileri ve Oranları (Eurostat, Milyon USD) 
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2014 474,1 (% 1,3) 6 419,0 (%10,1) 6 893,1 (%6,9) 

2015 236,7 (% 0,8) 3 791,5(%7,8) 4 028,2 (%5,2) 

2015/14 değişim -% 50,1 -% 40,9 -%41,6 

Ocak-Şubat 2015 28,9 (% 0,6) 575,1 (%7,5) 604,0 (% 5,0) 

Ocak-Şubat 2016 22,0 (% 0,6) 354,2 (%5,0) 376,2 (%3,4) 

Ocak-Şubat 2016 değişim -%23,8 -%38,4 -% 37,7 

Kaynak: Kuznetsov, 2017, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Resmi Websitesi, 
http://economy.gov.ru/minec (Erişim Tarihi: 09.08.2016) 

 

Yunanistan açısından Rusya, ihracat rakamlarına göre 34’ncü sırada yer 

almaktadır. 2014 yılında Rusya sıralamada 22’nci sırada yer almaktaydı. 2014-
2015 dönemi ihracat rakamlarına bakılacak olursa Yunanistan 2014 yılında 474,1 

milyon dolar ihracat yaparken 2015 yılında bu rakam 236.7 milyon dolara 

gerilemiştir. 2015-2016 Ocak-Şubat döneminde Yunanistan’ın Rusya’ya yaptığı 

ihracat ise -% 23,8 azalmıştır. Yunanistan, Rusya’dan büyük ölçüde doğal gaz ithal 

etmektedir. 2014 yılında Yunanistan’ın ikinci büyük ithalat ortağı Rusya idi. 2015 

yılında ise Rusya 5’nci sıraya gerilemiştir. 2014 yılında Yunanistan’ın Rusya’dan 

ithalatı 6.4190 milyar dolar iken bu rakam 2015 yılında 3.7915 milyar dolara, yani 

-% 40,9 oranında düşmüştür. 2015-2016 Ocak-Şubat döneminde ithalatta yaşanan 

düşüş ise -38,4’tür. Rusya açısından ticaret rakamlarına bakılacak olursa, 

Yunanistan Rusya’nın ticaret ortağı olarak 2015 yılında 33’üncü sırada yer 

almaktaydı. Bu sebepten Atina’da Rusya’nın ticari ataşesinin bulunmaması 

şaşırtıcı bir durum değildir. 2014-2015 yılları arasında Yunanistan’ın Rusya dış 

ticaretindeki payı sadece % 0,5’tir. 2014 yılında bu oran % 0,2 iken 2015’te % 

0,1’e gerilemiştir. Rusya’ya uygulanan ekonomik ambargo sonucu Yunanistan’ın 

toplam ticareti % 39,2 azalırken 2013-2014 yılına göre Yunanistan’ın Rusya’dan 

yaptığı ithalat % 41,2 azalmıştır. Aynı dönemde Yunanistan’ın Rusya’ya yaptığı 

ihracat ise % 18,8 düşmüştür.  

Rusya, Yunanistan’ın ana enerji sağlayıcısıdır. Yunanistan, Rusya’dan 2 

milyar dolar petrol ve petrol ürünleri ile 0,5 milyar dolar doğal gaz satın almıştır. 

Yunanistan’ın enerji ihtiyacının % 66’sını Rusya sağlamaktadır. Yunanistan’ın 

Rusya’ya ihraç ettiği ürünler, 2015 yılında şunlardır: 1. Kimyasal ürünler ve lastik, 

2. Maden ürünleri ve tarım ürünleri, 3. Gıda ürünleri. 2014-2015 döneminde 

http://economy.gov.ru/minec
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Yunanistan’ın Rusya’dan ithal ettiği ürünler ise şunlardır: 1. Petrol ve maden 
ürünleri (ithalatın çok büyük kısmı enerji, özellikle petrol ve doğalgazdır), 2. Gıda 

ürünleri ve tarım (özellikle buğday ve mısır), 3. Metal ürünleri.833  

Turizm alanında ise Yunanistan, Rus turistlerin en çok gittiği 4’üncü 

ülkedir. 2012 Yunan istatistiklerine göre, Ruslar tüm turistler içinde % 5,6 orana 

sahiptir. 2013 yılında bu oran % 7,5’e yükselerek 1.17 milyon Rus turiste 

ulaşmıştır. 2014 yılında ise Rusya’dan gelen turist sayısında % 14’lük azalma 

olmuş ve sayı 1,02 milyona düşmüştür. 2015 yılında ise Rusya’dan gelen turist 

sayısı sadece 660 bin olmuş ve % 30 oranında düşüş kaydedilmiştir. 2016 yılında 

Rus turist sayısında artış gözlenmiştir. Yunanistan açısından turizm sektörü toplam 

GSMH içinde % 20 orana sahip olup istihdam içindeki turizm payı ise % 25’tir. 

Rusya ile başta dış ticaret olmak üzere turizm alanında Yunanistan’ın iyi ilişkiler 

kurması Karadeniz politikasının en temel öğelerinden biridir.  

SONUÇ: 

Genişletilmiş Karadeniz Alanı (WBSA) için en önemli sorun, bölgesel ve 

uluslararası düzeyde bölge olarak yeterince önem verilmemesidir. Bölge ülkeleri 

arasında yaşanan donmuş çatışmalar ve tarihsel düşmanlıklar, Karadeniz bölgesine 

özgü kimlik ve farkındalığın oluşmasında en önemli engeldir. Türkiye’nin 

liderliğini yaptığı KEİÖ ve BLACKSEAFOR gibi oluşumlara Yunanistan’ın dahil 

edilmesi başarılı uygulama örnekleri olarak öne çıkmaktadır. Yunanistan’ın 

Karadeniz bölgesinde daha aktif işbirliğine dayalı rol alması, Yunan halkının bu 

konudaki tavrına bağlıdır. Karadeniz bölgesinin en önemli ekonomik güçlerinden 

biri olan Yunanistan’ın, bölgesel kalkınmanın gelişimine özellikle dış ticaret 

alanında önemli katkı sağlayacağı beklenmelidir. Karadeniz bölgesinde en son 

yaşanan Kırım çatışmasına karşın güvenlik ve istikrarın sağlandığı Genişletilmiş 

Karadeniz Alanı’nda Atina’nın dış politika anlamında fayda sağlayacağı 

görülebilir. NATO’nun Karadeniz bölgesinin güvenliğine yönelik ortaya attığı 

Karadeniz Aktif Çaba Operasyonu bölgede NATO üyesi olan Yunanistan, Türkiye, 

Romanya ve Bulgaristan’ın aktif katılımı ile bölgesel güvenliğe katkıda 

bulunacaktır. Genişletilmiş Karadeniz Alanı’nda (WBSA) istikrarsızlık ve 

güvensizlik ortamının artmasına karşın Yunanistan gibi Batı ile Doğu ülkeleri 

arasında köprü kurabilecek potansiyele sahip ülkelerin çabaları ile bölgesel 

çatışmalara çözüm bulunması olası görülmektedir.  

                                                           
833  N.G. Kuznetsov, I.I. Savvidy, N.D. Radionova, ve E.S. Tsepilova,“Economic 

Cooperation of Russia and Greece during the Sanction Restrictions period and the 
Policies to Strengthen the Integration Process”, European Research Studies, Cilt: XX, 
No: 1, 2017, s. 22-35. http://www.ersj.eu/repec/ers/papers/17_1_p2.pdf (Erişim: 
09.09.2017).  

http://www.ersj.eu/repec/ers/papers/17_1_p2.pdf
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DONMUŞ ÇATIŞMALAR VE KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi, Barış GÜRSOY834 

ÖZET 

Karadeniz dünya siyasetinin belirleyici bölgelerinden biridir. Bunun pek 

çok nedeni sıralanabilir ancak Karadeniz’in etrafında yer alan donmuş çatışmalar 

en önemlilerindendir. Yukarı Karabağ, Kırım, Osetya, Abhazya, Dinyester bu tür 

çatışmalardandır. Bu çalışmada öncelikle donmuş çatışma kavramı tartışılacaktır. 

Ardından Karadeniz’deki bu sorunlu alanların mevcut durumları ve aktörlerin 

politikaları değerlendirilecektir. Donmuş çatışma gerçekten kırılgan ve hassas bir 

durumu ifade eder. Tam anlamıyla bir savaş ya da çatışma değildir. Bir barış 

durumu da söz konusu değildir. Ancak buna rağmen tesis edilmiş bir dengeden söz 

etmek mümkündür. Karadeniz’deki donmuş çatışmalar sahip oldukları tehlikeli 

potansiyelleri nedeniyle sadece birkaç ülkeyi ilgilendiren konular olarak 
değerlendirilemez. Karadeniz’e dair ilgisi olan her bölgesel ya da küresel aktör için 

dikkatlice gözlemlenen konulardır. Bu sorunlu alanlarla ilgili ortaya koyulan 

politikalar ya da söylemler çoğunlukla Karadeniz’e ilişkin farklı bakış açılarının ve 

çıkarların bir yansıması olmaktadır. Bu noktada Rusya Federasyonu (RF) ile 

Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin farklı anlayışlara sahip olduğunun altı 

çizilmelidir. Bu farklılık doğal olarak yoğun bir rekabeti de beraberinde 

getirmektedir. Özellikle AB bölgedeki sorunların işbirliği ve diyalog yöntemleri ile 

politik olarak çözümünü teşvik etmeye çalışmaktadır. RF ise dondurulmuş 

çatışmaların kolayca çözümlenemeyeceğini savunmaktadır. Moskova’ya göre 

öncelikli amaç donmuş çatışmaların tekrar sıcak çatışmalara dönüşme olasılığını 

engellemektir. AB’nin ise donmuş çatışmaların çözümüyle ile ilgili iddialı bir aktör 

olma konusundaki isteksizliği ortaya çıkmaktadır. ABD’nin ise oldukça tedirgin 

adımlar attığını gözlemlemekteyiz. Hal böyle iken Karadeniz’de RF’nin önemli bir 

üstünlüğe sahip olduğunu görmek mümkün. Bu çalışmada donmuş çatışmaların 

çözüme kavuşması hem bölgesel güvenliğin, refahın ve istikrarın sağlanmasına 

hem de Karadeniz’in bir bölgesel kimliğe kavuşmasına katkıda bulunacağı 

değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Rusya Federasyonu, Donmuş Çatışmalar, 

Güvenlik 

 

 

                                                           
834  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 
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FROZEN CONFLICTS AND THE SECURITY OF  
THE BLACK SEA 

ABSTRACT:  

Black Sea is one the most important regions of the world politics. There are 
many reasons for that but frozen conflicts of the Black Sea seem significant among 
all other issues. Nagorno Karabakh, Crimea, Abkhazia, Ossetia, Transnistria can be 
classified as frozen conflicts. In this study, primarily, the term “frozen conflict” 

will be discussed. Then, the policies of major actors and the existing situations of 
these problematic areas will be examined. Frozen conflict reflects really a fragile 
and sensitive situation. It is not a war or conflict. But also, there is no peace at all. 
In fact, it is possible to argue that a balance is built. Because of their dangerous 
potentials the frozen conflicts in the Black Sea cannot be considered as an interest 
of only for a few states. These issues are observed carefully by all regional or 
global actors who has interest about the Black Sea. Policies or discourses about 
these challenging issues are generally reflections of different perspectives or 
interests about the Black Sea. It should be noted that Russia Federation (RF), 
European Union (EU) and USA have different understandings and objectives. 
These differences naturally bring about very intense competition. Especially the 
EU tries promotes cooperation and dialogue as methods of political solution for the 
problems of the region. On the other hand, RF advocates that the frozen conflicts 
of the region cannot be solved easily. According to Moscow the primarily aim 
should be to prevent the possibility of these conflicts turning into hot conflicts 
again. The EU is not a challenging actor about the solution of these frozen 
conflicts. USA is mostly hesitant in the Black Sea. So, it is possible to argue that 
RF has a superiority in the Black Sea. In this study it is argued that solution of 
frozen conflicts will have significant contribution to the security, welfare, stability 
and regional identity of the region. 

Key Words: Black Sea, Russian Federation, Frozen Conflicts, Security. 

GİRİŞ 

Kara sıfatını dilimizde ne şekilde kullandığımıza baktığımızda şöyle 

örnekler yakalamak mümkündür: Kara baht, Kara Bela, Karamsar, Kara Gün 

Dostu, Kara Cuma, Kara Veba, Kara Delik, Kara Haber, Kara Sevda, Kara Yazı, 

Kara Tablo, Kara Cahil, Kara Liste, Kara Kara Düşünmek gibi… Kötülüğün 

sembolü olarak siyah renge sıklıkla rastlarız. Orta Çağ Avrupası’nda inanışa göre 

kişi, günah işlediğinde bedenin içindeki ışıktan arınarak siyaha döner835. 

                                                           
835  Esra Özsüer, Türkokratia: Avrupa’da Türk İmajı, (İstanbul, Kronik Kitap, 2018), 52. 
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Dolayısıyla “kara” ifadesinde olumsuzluk yüklü bir anlamla karşılaşıyoruz. Ne 

yazık ki bugün için de Karadeniz Bölgesi, çevresindeki karmaşık sorunlar 

nedeniyle “kara” bir bölge olarak dünya siyaseti gündemindeki yerini almaktadır. 

Karadeniz’e birçok dilde “kara” sıfatının verilmesi bazı kıyılarının siyah kumlu 

olmasının yanında şiddetli fırtınalar ve korkunç dalgalar sebebiyle de olmuştur. 

Esasen pek geniş olmayan ve her taraftan dağlarla çevrili bulunan deniz, kuzey ve 
batı rüzgarlarının getirdiği bulutlarla kararmış halde görünür.836  

Dünya siyasetinde Karadeniz’i erken dönemlerden itibaren görmekteyiz. Bu 

siyaset esasen bölgenin kolonileştirilmesiyle bağlantılı olmakla birlikte zamanla bir 

medeni – barbar sınırının görünmez bir kavşak noktası haline gelerek tehlikeli 

olanla aradaki tampon olarak da değerlendirilmektedir. Edith Hall, “Barbarları 

Yaratmak” kitabında “barbarlığın icat edilmesinin öyküsü, Yunanlıların Perslerle 

çelişkilerinin öyküsüdür” diyecektir.837 Verilen mesaj itibariyle, daracık bir geçidi 

kahramanca savunan, medeni dünyanın sınırının koruyucusu Yunanlıların; 

doğunun istilacı, acımasız, yok etme kültürü ile beslenen tanrı-kralına karşı 

oryantalizm yüklü “300 Spartalı” filminde olduğu gibi popüler kültür ürünlerine 

eskimeyen hikayeler sunacaktır. O dar geçidin ötesi korunması elzem bir 

medeniyet ile onun materyal ve düşünsel uzantılarıdır. İçeriye girilmesine asla ve 

ne pahasına olursa olsun müsaade edilmemelidir. Roma ve Bizans imparatorlukları 

da efsanevi Spartalı savunmasında olduğu gibi Avrupa’nın doğu kenarında kendi 

emperyal hedeflerini “uygar” düzenin “barbar” ilkelliğine karşı savunusu olarak 

kutsallaştırmışlardır. Kutsallaştırmayı meşruiyet sorunlarının da üstesinden 

gelmekte kullanmışlardır. Kendisini şu veya bu şekilde Batı uygarlığının ileri 

karakolu olarak görmeyen bir Avrupa ulus-devleti ise kalmamıştır. Barbarlık, 

doğunun koşulları veya etiği olarak tanımlanmıştır. Fransızlar için Almanlar 

barbardır, Almanlara göre Slavlar, Polonyalılara göre Ruslar, Ruslara göre Orta 

Asya’nın Moğol ve Türki halkları ve nihayet Çinliler hemen batılarındaki 

toplumlar tarafından barbar olarak değerlendirilmişlerdir.838 Karadeniz 
Bölgesi’ndeki siyasi liderlerde ise bölgesel işbirliği yapmak yerine, kendilerini 
komşularından – daha Avrupalı, Avrupa-Atlantik kurumları üyeliğine daha layık 

ya da sadece daha uygar diyerek – farklı gösterme eğilimi ağır basmıştır.839 

Karadeniz Bölgesi ekolojik olarak Orta Avrupa’dan Urallara doğru uzanır. 

Nehirler Karadeniz’e doğru akarlar ve neticede 22 ülkeyi bu bölgenin içinde 

                                                           
836  Adem Işık, Antik Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi, (Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2001), 

2. 
837  Neal Ascherson, Karadeniz, Kudret Emiroğlu (Çev.), (İstanbul, İşbankası Kültür 

Yayınları, 2001), 85. 
838  Ascherson, Karadeniz, 72. 
839  Charles King, Karadeniz, Zühal Kılıç (Çev.), (İstanbul, Kitap Yayınevi, 2008), 27. 
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sayabiliriz. Bu nehirler geçtikleri her ülkeden bir şeyleri Karadeniz’e taşırlar.840 
Karadeniz’in az tuzlu olmasını sağlayan unsur çok sayıda akarsu tarafından taze 

sularla beslenmesidir. Lakin bu akarsular sanayileşme ile birlikte endüstriyel 

atıkları da buraya dökeceklerdir. Bu sayılan durumlar Karadeniz’in bir su kütlesi 

olarak ve onun asli kullanıcıları olan denizciler ve canlı hayata dair endişe 

durumlarını oluşturur. Ekolojik konular üzerinden bölgesel işbirliği bir 

zorunluluktur. Karadeniz’in kendine has tabiatı, onlarca yıldır sürdürülen aşırı 

avlanma ve kirlenme nedeniyle kırılgan bir ekosisteme sahiptir. Temizlenmesi 

ancak bölgesel uyum ve işbirliği ile gerçekleşebilir.841  

Bu çevresel endişeler elbette Karadeniz’in doğal karakteri bakımından 

devam edecektir. Ancak biz uluslararası ilişkiler çalışanlarının daha fazla ilgisini 

çeken durumlar muhakkak ki politik olanlardır. Karadeniz Bölgesi 19. yüzyılda 

Doğu Sorununun bir parçasıyken, İkinci Dünya Savaşı sonrasında küresel ideolojik 

çatışmanın cephelerinden biri haline gelmiştir.842 Antik çağlardan itibaren 

Bizanslılar, Osmanlılar ve nihayetinde Ruslar Karadeniz’i hep arka bahçeleri 

olarak gördü. Soğuk Savaş döneminde Türkiye dışında Sovyetler ve onun uyduları 

tarafından çevrelendi ve dış etkilere kapatıldı. Soğuk Savaş sonrası ise yepyeni bir 

geometri karşımıza çıkardı. Bölge toprak talepleri, milliyetçilik, etnik ve dini 

tartışmalara sahne oldu.843 Pek çok uluslararası güvenlik sorunun içinde donmuş 

çatışma alanları bölgesel gelişmeleri ve barışı yakından ilgilendiren bir konu olarak 

karşımıza çıktı.  

KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİNDE BÖLGESELLEŞMENİN 

ÖNEMİ 

Bir bölge için konu, bileşenlerinin (ister bireyler, halklar, isterse devletler 

olsun) aynı dili, kültürü, dini ya da diğer özellikleri paylaşmaları değildir. Konu 

ilişkilerdir. Bir mekânı ötekinden ayıran insanlar ve topluluklar arasındaki derin ve 

kalıcı bağlardır.844 King’e göre bölgeler birer politik kavram olarak bilinçli olarak 

kurgulanan projelerdir, bazen birlikte bazen de emperyal bir yayılmayla veya 

                                                           
840  Charles King, “The Wider Black Sea Region in the Twenty-First Century”, The Wider 

Black Sea Region in the 21st Century: Strategic, Economic and Energy Perspectives, 
Daniel Hamilton, Gerhard Mangott (eds.), (Washington, D.C., Center for Transatlantic 
Relations, 2008), 3. 

841  King, “The Wider Black Sea Region”, 18. 
842  Yannis Tsantoulis, Subregionalism in the Black Sea and the EU’ s Role, Incentives, 

Obstacles and a ‘New Synergy’, (Bonn, ZEI Discussion Paper, C183, 2008), 7. 
843  Mustafa Aydın, “Regional Cooperation in the Black Sea and the Role of Institutions”, 

Perceptions, Sonbahar, (2005), 61. 
844  King, Karadeniz, 25. 
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fetihle ortaya çıkarlar. Son kertede bölgeler politikacılar ve stratejistler var 

olduğunu söylerlerse vardırlar.845 Bunun yanında belirli bir bölgede ikamet eden 

uluslar ekonomik, sosyal ve kültürel karakter bakımından birbirlerine bağlıdır. 

Ortak tarihi kadere ve birlikte yaşama deneyimine sahiptirler. Ayrıca bu bölge 

bizim evimiz zihniyetine sahiptirler. Avrasyacı teorisyen Pyotr Savitsky buna 

“mestorazvitie” yani “gelişimin yeri” adını vermektedir.846 

Bir bölgedeki ağır basan devletler genellikle daha küçük olanları bir nebze 

de olsa kontrol etme gayreti göstermektedirler. Bunu daha ziyade zayıf 

komşularına istikrar ve ekonomik refah transfer ederek yapmaktadırlar.847 
Hegemon devletler ise kontrol mekanizmalarını çeşitlendirerek askeri ve ekonomik 
araçların yanında normatif ve idealist unsurları da kullanmaktadırlar. Aradaki fark 

ise rıza ve zor arasındaki farkın yansımasıdır. Birincisinde zorlayıcı yöntemler 

izlenirken ikincisinde rıza, işbirliği ve askeri olmayan bir anlayış hâkimdir.848 

Bölgesel bir gücün davranışlarını açıklamakta kullanılabilecek bir diğer 

bakış açısı da bölgesindeki zayıf aktörlerin meselelerini idare edebilir 

olmasındadır. Önleyici ya da en azından olumsuz yayılma etkisini (istikrarsızlık, 

silahlı çatışma ya da kaçakçılık gibi) en aza indirebilme kapasitesi onun etkinliğini 

gösterir. Bölgesel güç bu kapasiteden mahrum ise bölgesine diğer güçler tarafından 

yapılabilecek müdahalelere davetiye çıkarır.849 

Yüzyıllardır yan yana yaşayan insanlar hem potansiyel çatışmalara hem de 

büyük bir kültürel zenginliğin kaynağı olmuştur. Çözüm bekleyen ya da her an 

yeniden alevlenmesi olası çatışmalar, tartışmalı sınırlar, karışık ulusal ve etnik 

gruplar, göç, ekonomik yoksulluk, işsizlik, otoriter rejimler, kötü yönetişim, 

organize suç, dış güçlerin bölge üzerindeki rekabeti gibi başlıklar850 karşımıza hem 

bölgenin hem de bölgeye komşu bölgelerin güvenlik sorunları olarak çıkmaktadır. 

Karadeniz’de güvenliği sağlanmasının yolu bölgesel işbirliğinden geçmektedir. 

Tıpkı dünya üzerindeki diğer bölgelerde olduğu gibi buradaki sorunların da 

bölgenin tamamını ve komşu bölgelerini etkileme yeteneği vardır. Eğer bir sorun 

                                                           
845  King, “The Wider Black Sea Region”, 3.  
846  Vladimir Ryabtsev, “Why Is There No “Security Complex” in the Black Sea-Caucasus 

Region?: Consideration of Some Geopolitical Peculiarities of the Region in the 
Conditions of Post-Bipolarity”, http://www.core-
hamburg.de/documents/yearbook/english/06/Ryabtsev-en.pdf (e.t. 05.09.2013), 99. 

847  S. Neil Macfarlane, “Russian Policy in the CIS under Putin”, Russia Between East and 
West Russian Foreign Policy on the Threshold of the Twenty-First Century, Gabriel 
Gorodetsky (ed), (London, FRANK CASS, 2003), 118.  

848  Macfarlane, “Russian Policy in the CIS”, 118. 
849  Macfarlane, “Russian Policy in the CIS”, 119. 
850  Mustafa Aydın, “Europe’s Next Shore: The Black Sea Region After EU Enlargement”, 

(Occasional Paper, Sayı: 53, Haziran, 2004), 6. 
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bölgesel nitelik taşıyorsa bunun çözümü de bölgeselleşmeden geçmektedir. Ancak 

Karadeniz’de bölgeselleşmenin önünde önemli engeller bulunmaktadır.  

Karadeniz dünya politik atlasının içinde bir bölge midir? Bu soruya 

verilebilecek yanıtlar hangi gözlüğü taktığımıza göre değişecektir. Denizin referans 

alabileceğimiz en dar coğrafi anlamda ancak altı ülke buraya üyelik iddiasında 

bulunabilir: Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Türkiye. Bu devletler ana 

liman tesislerini kontrol eden ve sahilde kıta sahanlığı iddiası olan devletlerdir. 

Ancak daha geniş alındığında Karadeniz, Alplerden Urallara kadar uzanır. Burada 
sözü edilen saha, denizin drenaj havzasını oluşturan ve 22 ülkeyi tümüyle ya da 

kısmen içeren toprakları kapsar. Tuna, Dinyester ve Don ırmaklarının üst 

kısımlarında olup bitenlerin, denizin sağlığı ve onun çevresindeki halkların geçim 

kaynakları üstünde büyük etkisi vardır.851 

Bölge olmak, bölgesel bir aidiyet ve bilinç düzeyi tutturabilmekle 

mümkündür. Karadeniz’de bir bölge olma bilincinin oluşmasının önündeki bazı 

engeller anlamında tarihi bölgesel rekabetler (Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Rusya 
gibi), farklı ekonomik gelişmişlik düzeyleri ve yaşam standartları, farklı ulus-üstü 

ya da hükümetler arası bağlar ve ulusal siyasetlerin farklı öncelikleri her ne kadar 

son zamanlarda yakınlaşmanın işaretleri alınıyor olsa da gücünü korumaktadır.852 
Bölgeler esasen bir bağlantılar ve çıkarlar paketinin insanları ve siyasaları birbirine 

bağlamasıyla oluşurlar. Karadeniz ise ancak bir bölge olma adayıdır. Rumenler, 

Türkler, Gürcüler ve diğerleri için bir “Karadeniz kimliğinden” söz etmek mümkün 

değildir.853 

Kendi iç dinamiklerinden bir bölgesel kimlik ve bilinç üretme sıkıntısı olan 

bir coğrafya ve onun yüzlerce yıllık sakinlerine “bölge” olduklarını anlatmak 

“başkalarına” kalmış görünmektedir. Aydın’ın da ifade ettiği gibi Karadeniz zayıf 

bölgesel kimliği ile “entelektüel olarak inşa edilmiş bir bölgedir”. Bölge inşası için 

ne içsel ne de dışsal potansiyele sahip değildir. Ayrıca Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Örgütü’nü (KEİÖ) de bölgeyi inşa etmekten çok Avrupa Birliği’nin (AB) 

yan etkisi olarak değerlendirmek mümkündür. Karadeniz ne doğal ne de objektif 

bir bölgedir. Kültürel, tarihi ve jeopolitik açılardan heterojendir; bölgenin sınırları 

devamlı olarak değişmiştir. Bölge ülkeleri Karadeniz Bölgesi’nde yer almakla 

beraber aynı zaman başka bölgelerin de ülkeleri sayılabilirler (Güneydoğu Avrupa, 

Kafkasya, Orta Asya, Akdeniz gibi).854 

                                                           
851  King, Karadeniz, 26. 
852  Tsantoulis, Subregionalism in the Black Sea, 11-12. 
853  King, “The Wider Black Sea Region”, 5. 
854  Panagiota Manoli, Black Sea Regionalism In Perspective, (Neighbourhood Policy Paper, 

Centre for International and European Studies, 2011), 326. 
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Karadeniz Bölgesi’nin bir diğer sorunu da işbirliği bölgesi olamamasından 

ileri gelir. Bölgesel düzeyde devletlerin işbirliğinden söz edebilmek için şu 

koşulların karşılanması gerekir:  

a) mütekabiliyet (devletler işbirliğinden fayda sağlamalı ve aynı zamanda 

işbirliğini kesmenin maliyetinden çekinmelidirler);  

b) yineleme (işbirliğinin uzun bir zaman periyodu içinde tekrarlanması ve 

bölge içi bağların gelişmesine yol açması);  

c) optimal üye sayısı (daha az sayıda aktör daha başarılı işbirliği olasılığı 

anlamına gelir);  

d) güç asimetrisi (devletler arası işbirliğinde güçlü devlet işin içindeyse 

başarı oranı daha fazla olacaktır; ya da AB örneğindeki Fransız-Alman ekseni veya 
KEİÖ’deki Türkiye ve Rusya’nın olayın kalbinde yer alması gibi).855  

Kısaca ortak bir bölgesel kimliğin olmasına engel olan faktörleri jeopolitik 

bir kavşak olma karakterine; kültürel ve linguistik farklılıklara, Sovyetler dönemi 

sonrasında oluşan gerilimlere; Bölgeler-üstü (supra-regional) rekabete856 (NATO – 
Varşova Paktı) ve klişeleşmiş husumetlere bağlamak mümkündür. Avrupa 

Komisyonu’nun hazırladığı 2020 Vision For The Black Sea (Karadeniz İçin 2020 

Vizyonu) raporunda bölgeselleşmeyi olumsuz etkileyen iki konudan söz edilir. 

Birincisi ekonomik sorunlar diğerleri ise çözümlenememiş ayrılıkçı çatışmalardır. 

Bu iki unsura bölgeselleşmenin önünü tıkayan, kolektif eylemleri ve kurumları 

engelleyen süreçler857 olarak işaret edilir. 

Yukarıda bölge oluşumunun zorluklarına dair yapılan değerlendirmelerin 
çizdiği karamsar tabloya rağmen 1990’lı yıllarından başında Soğuk Savaş’ın 

bitişinin yarattığı yeni jeopolitik gerçeklikler bölgesel işbirliğini mümkün kılmıştır. 

Sovyet sisteminin kendini feshetmesi ile birlikte bölgeselleşme refleksleri harekete 
geçmiş ve yeni dünya düzeni söylemi ile paralel gelişmelerin önü açılmıştır. KEİÖ 

bu gelişmelerden birisidir. KEİÖ, bölge ülkelerini kapsayan yegâne örgüttür ancak 

üyeleri arasındaki gerilimleri giderebilme yeteneği oldukça zayıftır. Bunun nedeni 

büyük ölçüde mevcut sorunların bölgesel olmaktan ziyade Rusya’nın ve Batılı 

aktörlerin (AB, ABD, NATO) bölgeye dönük projeleri arasındaki farklardan 

kaynaklanan gerilimlerdir.858 

                                                           
855  Ryabtsev, “Why Is There No “Security Complex”, 101. 
856  Daniel Grotzky, Mirela Isic, The Black Sea Region: Clashing Identities and Risks to 

European Stability, (CAP Policy Analysis, Sayı: 4, 2008), 6. 
857  Manoli, Black Sea Regionalism In Perspective, 7. 
858  Nadia Alexandrova-Arbatova, “Troubled Strategic Partnership: The Black Sea 

Dimension of Russia’s Relations with the West”, The Wider Black Sea Region in the 
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Bölgeselleşme adına bir diğer gelişme 1990’ların sonu ve 2000’lerin 

ortalarında yaşanan AB ve NATO’nun “ikiz” doğu genişlemeleri olmuştur. 

Balkanlardaki huzursuzlukların sona ermesi ve genişlemelerin üretebileceği yeni 

“bölünme çizgilerinin” hafifletilmesi859 Avrupa’nın çevresine yakın ilgi 

göstermesinde etkili olmuştur. Bu ilgi kendisini ekonomik, siyasi ve kültürel 

alanlarda hissettirmiştir. Ayrıca genişleme sonrası dönemin kilit gelişmeleri 

arasında yer alan küresel ekonomik kriz ve Ağustos 2008 Savaşı (5 Gün Savaşı) 

Rusya ile olan ilişkileri daha önce olduğundan daha karmaşık860 hale getireceğinin 

sinyallerini vermiştir.  

Bunların yanı sıra büyük küçük her kategoriden aktörün gözlerini bölgeye 

çevirmesine sebep olan unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1. Karadeniz, Kuzey Güney ve Doğu-Batı eksenlerinde ulaşım 

koridorudur;  
2. Karadeniz, Hazar Denizi’nin petrol ve doğal gaz kaynaklarına ve 

Kafkasya’ya doğrudan ulaşım sağlar;  
3. Karadeniz, Hidrokarbonların Avrupa’ya transit aktarılmasına aracılık 

eder;  
4. Son olarak Karadeniz, Hazar Denizi’nin hukuki statüsü ve bütünleşik su 

ulaşımı sistemi, Tuna nehri, Boğazlar, Azak-Kerç Boğazları dolayısı ile Rus ve 

NATO donanmalarına ilişkin sorular gündeme getirmektedir;  
5. Bölgedeki iç çatışmalar, tanınmayan devletler.861 Bölgede her türden 

“sert” ve “yumuşak” güvenlik tehdidi bulunabilir: silahlı çatışmalar (5 Gün Savaşı 

gibi), donmuş çatışmalar (Dinyester ve Dağlık Karabağ gibi), kapalı sınırlar ve 

diplomatik ilişki sorunları (Ermenistan-Türkiye gibi), organize suçlar ve terör ile 

çevre sorunları bunların arasındadır.  

Sovyet sonrası coğrafyanın her iki aktör için önemi büyüktür. Bu bölge AB 

ve Rusya arasında bir mücadele sahasıdır. Rusya’nın kontrol için temel aracı 

doğrudan askeri müdahale değil, örneğin iç politika süreçlerinde liderlerin 

tavırlarını ya da Rusya’ya olan bağımlılığını kötüye kullanarak manipüle 

etmektir.862 Rusya tarafından bakıldığından “yakın çevrenin” önemi özellikle 

stratejik sebeplerden ortaya çıkmaktadır. ABD’nin Orta Amerika ile olan 

ilişkilerine benzer bir şekilde (düzensizlik, suç, çevresel tehditler) çeşitli tehdit 

türlerinin altyapısını ve üretim zincirini tehlikeye atması, bu bölgede yaşayan 25 

                                                                                                                                      
21st Century: Strategic, Economic and Energy Perspectives, Daniel Hamilton, Gerhard 
Mangott (eds.), (Washington, D.C., Center for Transatlantic Relations, 2008), 293.  

859  Manoli, Black Sea Regionalism, 1-2. 
860  Manoli, Black Sea Regionalism, 1-2. 
861  Ryabtsev, “Why Is There No “Security Complex”, 104. 
862  Buzan, Barry ve Ole Weaver, Regions and Powers, (Cambridge, Cambridge University 

Press, 2003), 409. 
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milyon Rus’un kaderi bu ilginin başlıca gerekçelerini oluşturmaktadır. Ayrıca 

Rusya büyük güç olarak kalmak istiyorsa hem kendini korumak hem de küresel 

nüfuz sahibi olmak için BDT üzerinde nüfuza sahip olmak zorundadır.863 Rusya 
Federasyonu’nun (RF) Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin kendisi için tehdit algısı 

yaratmasının başlıca altı gerekçesi olduğu söylenebilir. Bunlar:  

1. Rusya’nın çevresinde yaşanan çatışmaların Rusya’ya sıçrama ihtimali, 
2. Yakın çevredeki ayrılıkçı hareketlerin RF’nin bütünlüğünü tehlikeye 

atacağı korkusu, 
3. Diğer cumhuriyetlerde yaşayan Rus azınlıklarının risk altına girmesi, 
4. Çevredeki çatışmalara bölge dışı güçlerin müdahale etme ihtimali, 
5. Bazı eski cumhuriyetlerin dâhil olduğu Rusya’yı dışarıda tutarak izole 

edebilecek bölgesel ittifakların oluşması endişesi, 
6. Rusya’nın nazik ekonomik durumu bazı cumhuriyetlerin Ruble 

alanından çıkmasıyla zarar görme olasılığı.864 

Karadeniz’i dünyanın önemli jeopolitik bölgelerinden biri yapan unsurlar 

doğal olarak bölgeyi AB için de önemli hale getirir. Ostpolitik döneminin sınırlı 

kalan hamleleri dışında Batı Avrupa’nın uzun yıllar Karadeniz’e yönelik kapsamlı 

ve tutarlı bir strateji geliştiremediği ortadadır. Lakin bugün için bölgenin AB için 

önemi yadsınamaz bir noktaya gelmiştir. Bölge birliğin komşuları arasında en 

yüksek risk taşıyan sahadır. Çatışmalar pek çok güvenlik sorununu üretmektedir. 

Bunların da başında göç ve kaçakçılık gelmektedir. Demokrasi ve pazar 

ekonomisindeki zayıflıkları AB’nin bölgesel çıkarları için bir diğer sorundur.865 

Aradeniz’deki Rus etkisinin yanında AB’nin ve NATO’nun genişleme 

hamleleri tartışma yaratmıştır. Önce AB diyenler Rusya’nın Karadeniz’deki NATO 

genişlemesine karşı çıktığını ve bunu bir doğrudan tehdit olarak algıladığını 

vurgular. Bu nedenle AB’nin bölge için daha iyi bir seçenek olduğunu ve bu 

şekilde Rusya ile cepheleşmekten kaçınılabileceğini söylerlerken bölge ülkelerinin 
sorunlarına AB’nin daha iyi bir ilaç olacağının altını çizerler. Ancak, önce AB 

yaklaşımının zayıflıkları da vardır. Bunlardan ilki sürece ABD’nin dahil 

olmayışıdır. Ekonomik ve askeri gücü ile bölgedeki yüksek Rus etkisinin ABD’nin 

dışarıda kaldığı bir süreçte önce AB stratejisi zafiyete uğrayacaktır. Ayrıca AB’nin 

bölgelere ya da tek tek ülkelerle olan ilişkilerine bakıldığında bunun uzun vadeli 

bir süreç olduğunu, eğer üyelikten söz edeceksek Ukrayna ve Gürcistan’ın bu 

statüye uzak olduğunu belirtmek gerekir. Ancak AB’li yetkilileri endişelendiren bir 

diğer mesele de Gürcistan ve Ukrayna’nın NATO’ya olası üyeliklerinin Rusya’yı 

                                                           
863  Buzan ve Weaver, Regions and Powers, 409-410. 
864  Margot Light, “Russia and Transcaucasia”, Transcaucasian Boundaries, John 

F.R.Wright, Suzanne Goldenberg ve Richard Schofield (eds), (London, UCL Press, 
1996), 47. 

865  Grotzky ve Isic, The Black Sea Region, 5. 
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tahrik etmesidir.866 Bu tartışmalarla birlikte Rusya’nın bölgedeki hâkim 

pozisyonunu korumak için rekabetten kaçınmayan tavrı bölgeselleşmenin önünde 

büyük bir direnç olarak durmaktadır. Bu durum bölgedeki donmuş çatışma 

alanlarındaki olası bölgeselleşmenin üretebileceği uzlaşma ihtimalini de 

zayıflatmaktadır.  

BÖLGESELLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ BÜYÜK ENGEL: DONMUŞ 

ÇATIŞMALAR  

Donmuş çatışma bir çeşit kırılgan durumu ifade eder. Tam anlamıyla bir 

savaşın da barışın da olmadığı bir dengedir.867 Donmuş çatışma kavramı için 

“donmuş nehir” benzetmesi oldukça açıklayıcıdır. Buzun üzerinde tam bir sükûnet 

hüküm sürerken, altında sorunların ve çatışmanın kendi doğası devam etmektedir. 

Bu çatışma alanları dünya haritasında görünmez bir haldeyken gerçek birer politik 

fenomen olarak Avrupa’nın dış ve güvenlik politikasını ve AB’nin geniş 

Avrupa’daki ortakları (Rusya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan, 
Ermenistan ve Türkiye) ile olan ilişkilerini yakından etkilemektedir.868 Meselenin 
AB boyutu bir yana, donmuş çatışmalar bölgesel kimlik üretmenin önündeki 

önemli engellerden biri haline gelmektedir. Çünkü bu çatışma alanlarındaki görüş 

ayrılıkları oldukça derindir ve uzun bir geçmişin birikimidir. Haliyle Karadeniz’in 

güvenliğini son derece yakından ilgilendirmektedir. 

Donmuş çatışma bölgeleri, genel itibarıyla etnik/dinsel açıdan birbirinden 

farklılaşan toplumların içerisinde yaşadıkları devletlerle yaşadıkları siyasal 

sorunlar ekseninde ortaya çıkmakta ve çoğunlukla siyasal ayrılıkçılık talebi ya da 

“de facto” bağımsızlık ilanları ile sonuçlanan bir nitelik arz etmektedir.869 Donmuş 

çatışmaların bölgesel işbirliği potansiyelini ciddi olarak sınırlandırmasından 

yakınmakta olanlar kalıcı çözüm arayışlarının artırılmasını istemektedirler. Ayrıca 

ayrılıkçı tutumların bölgedeki egemen devletlerin toprak bütünlüklerini tehdit 

etmektedir. Söz konusu çatışmaların uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözüme 

kavuşamaması Rusya’nın ayrılıkçı bölgelere sağladığı etkin desteğe 

bağlanmaktadır. Rusya’nın ayrılıkçı yönetimlere ekonomik ve siyasi desteğin yanı 

                                                           
866  F. Stephen Larrabee, “NATO and Black Sea Security”, The Wider Black Sea Region in 

the 21st Century: Strategic, Economic and Energy Perspectives, Daniel Hamilton, 
Gerhard Mangott (eds.), (Washington, D.C., Center for Transatlantic Relations, 2008), 
289-290. 

867  Nathalie Tocci, The EU and Conflict Resolution: Promoting Peace in the Backyard, 
(New York, Routledge, 2007), 1. 

868  Nicu Popescu, EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts: Stealth Intervention, (New 
York, Routledge, 2011), 1-2. 

869  Göktürk Tüysüzoğlu, “Rusya Dış Politikası’nın Etkin Silahı: Donmuş Çatışma 
Bölgeleri”, Güvenlik Stratejileri, 13/26, (2017), 187.  
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sıra, askeri eğitim ve mühimmat desteği verdiği net biçimde görülmektedir. Bu 

çerçevede sorunların çözümsüz kalmasının ardında, Rusya’nın çözümsüzlüğü 

pekiştiren çıkarlarının da rolünün olduğu söylenebilir. Buna karşılık Moskova, 

önceliğin donmuş çatışmaların tekrar sıcak çatışmalara dönüşme olasılığının 

engellemesine olduğunu ileri sürmektedir. Rusya donmuş çatışmaların kolayca 

çözümlenemeyeceğini savunmaktadır.870 Rusya ulusal sınırları içinde olmayan 

başka ülkelerdeki sorunları destekleyerek, bir başka deyişle “dondurulmuş 

istikrarsızlık” ortamı yaratarak ve bundan yararlanarak, bölgeyi kontrol altında 

tutmaya çalışmaktadır. Bu anlamda, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık 

Karabağ sorununda Ermenistan’ı, Gürcistan’da Abhazya ve Güney Osetya’yı, 

Moldova’da Dinyester’i bölgenin egemen devletlerine karşı desteklemektedir.871 

AB ise bölgede yaşanan etnik temelli çatışmalarda örneğin Gürcistan’ın 

(Abhazya ve Güney Osetya konusunda) egemenliği ve toprak bütünlüğü 

çerçevesinde sorunun çözümlenmesi gerektiğini vurgularken, Azerbaycan ve 

Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ise somut bir 

adım atmamaktadır. AB, soruna yönelik Ermenistan Eylem Planı’nda, kendi 

kaderini tayin hakkı kapsamında uluslararası ilke ve kurallara dayanan barış 

çalışmalarını desteklediği ifadesine yer verirken; Azerbaycan Eylem Planında, 

Azerbaycan’ın sorunun çözümünde toprak bütünlüğüne yer verme isteğini olumsuz 

karşılamıştır. AB’nin bu yaklaşımının eleştirilmesi üzerine, Azerbaycan Eylem 

Planı’nda, ilişkilerin seyri açısından genel olarak toprak bütünlüğü esasına 

değinilmiştir. Ancak taraflardan birinin uluslararası ilke ve kuralları bozması 

halinde eylem planının askıya alınacağına ilişkin (Ermenistan ve Gürcistan Eylem 

Planları’nda olmayan) bir hüküm eklemiştir.872  

Güney Osetya nüfus olarak düşük olsa da Gürcistan ve Rusya arasındaki 

ana rota üzerinde olduğundan Karadeniz (özellikle Türkiye ile gerçekleştirilen) 

ticareti için hayli önemlidir. Abhazya ise özellikle Sovyetler Birliği döneminde bir 

turizm merkezidir.873 Rus Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev BM Genel Kurulu’nda 

“hiçbir uluslararası örgüt ya da devletler grubu Sovyet sonrası coğrafyasındaki 

                                                           
870  Oktay Fırat Tanrısever, “Sovyet Sonrası Dönemde Rusya’nın Karadeniz Politikası, 

Avrasya Dosyası, “Karadeniz’in Yeni Jeopolitiği”, 13/1, (2007), 185. 
871  Gökhan Koçer, “Karadeniz’in Güvenliği: Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye”, 

Akademik Bakış, 1/1, (2007), 201. 
872  Kamil Ağacan, “AB’nin Güney Kafkasya Politikası”, Stratejik Analiz, 51, (2007), 48-

49’dan aktaran Demet Şefika Acar, “Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya”, Journal of 
Black Sea Studies 22, (2009), 35. 

873  Anna Matveeva, “Conflicts in the Wider Black Sea Area”, The Wider Black Sea Region 
in the 21st Century: Strategic, Economic and Energy Perspectives, Daniel Hamilton, 
Gerhard Mangott (eds.), (Washington, D.C., Center for Transatlantic Relations, 2008), 
178-179 
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barışı koruma faaliyetlerimizin yerine geçemez”874 diyecektir. Bu söylemler bir 

dönemlik tereddüdün ardından Rusya’nın Sovyet sonrası dönemde hegemonyasını 

yeniden kurma gayretinin göstergesi olarak anlaşılabilir. Rusya’nın hedefi, bölgede 
tek “barış koruyucu” olarak, bağımsızlık zihniyetindeki devletler üzerinde 

hâkimiyet kurmak ve onların Batı ile yakınlaşmasının önüne geçmektir.875 

5 Gün Savaşı, Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya’nın bir başka 

bağımsız egemen bir devlete saldırdığı ilk örnektir ve Putin’in ikinci döneminden 

itibaren dış politikada daha iddialı ve agresif bir yol izlediğinin kanıtıdır. Özellikle 

Putin’in 2005 yılında Sovyetlerin dağılmasının “20. yüzyıldaki büyük felaket”876 
olarak değerlendirmesinin ardından Gürcistan’ın işgali Moskova’nın SSCB’yi 

yeniden oluşturmayı ve Soğuk Savaş rekabetini yaratmayı mı hedeflediği sorularını 

gündeme getirmiştir. Hatta 14 Ağustos 2008’de Condeleeza Rice Rusya’yı 

Avrupa’ya yeni bir “demir perde” inşa etmeye çalışmaması877 konusunda uyarıda 

bulunma noktasına gelirken, Polonya Başbakanı Lech Kaczynski ülkesinin yeniden 

ortaya çıkan Rus emperyalizminin tehdidi altında878 olduğunu ifade etmiştir.  

Rusya ve Gürcistan arasındaki gerginlik baş göstermeden yaklaşık bir yıl 

kadar önce AB Komisyonu’nun Ticaretten sorumlu komisyon üyesi Peter 

Mandelson Nisan 2007’de yaptığı uyarıda “AB ile Rusya arasındaki ilişkiler Soğuk 

Savaş’tan beri hiç görülmediği kadar çok yanlış anlaşılmalara ve güvensizliğe 

sahne olmaktadır”879 demiştir. 2006 yılına gelindiğinde Rusya ve Gürcistan 

ilişkilerinin tarihin en düşük seviyesine gerilediğini görürüz. Rusya Gürcistan’dan 

şarap ve mineral su ithalatını boykot ederken Gürcistan da casusluk faaliyeti 

                                                           
874  Cf. “In Russia’s Shadow”, Time Magazine, 11 October 1993’ten aktaran Thornike 

Gordadze, “Georgia-Russia Conflict in August 2008: War as a Continuation of Politics”, 
Reassessing Security in the South Caucasus: Regional Conflicts and Transformation, 
Annie Jafalian (ed), (Surrey, Ashgate, 2011), 13. 

875  Gordadze, “Georgia-Russia Conflict”, 13. 
876  Putin, V.V., 2005. Annual Address to the Federal Assembly: The Kremlin, 25 April. 

http://www.kremlin.ru/eng/text/speeches/2005/04/25/2031’den aktaran Mike Bowker, 

“The War in Georgia and the Western Response”, Central Asian Survey, 30/2, (2011), 
197. 

877  Bowker, “The War in Georgia”, 197. 
878  “The War in Georgia”, 197. 
879  “EU-Russia Relations ‘at Low Ebb,’ BBC, 20 April 2007, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6574615.stm’den aktaran Jeffrey Mankoff, Russian 

Foreign Policy: The Return of Great Power Politics, (Maryland, Rowman & Littlefield 
Publishers, 2009), 145. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

588 

yaptıkları suçlamasıyla 4 Rus görevlisini tutuklamıştır. İki ülke arasındaki tüm 

hava, kara ve deniz iletişimi kesilmiştir.880 

Rusya’ya göre ise Gürcü liderler uzun zamandır Güney Osetya’nın 

kontrolünü ele geçirmeyi planlamaktadırlar. Bu iddialarını destekler nitelikte 

Saakashvili’nin 2004 yılının temmuz ayında verdiği demeç Rusya’nın Gürcistan 

meselesinde sertleşmesini kolaylaştırıcı bir unsur olmuştur: “Gürcistan 

Tskhinvaki’nin yakında yeniden kontrolü ele alacaktır ve bu süreci hiçbir şey 

durduramaz”.881 3 Eylül 2008’de Avrupa Parlamentosu (AP) resmi olarak 5 Gün 

Savaşı’nın çıkışından Gürcistan’ı sorumlu tuttuğunu açıklamıştır. Ancak 

Moskova’nın savaştan sonra Abhazya ve Osetya’yı tanımasını eleştirmiştir. 

Bununla birlikte Tagliavini Komisyonu Raporu882 (2009) Rus askeri varlığının 

Gürcistan’daki faaliyetlerinin ölçüsüz olduğunu ve bölgedeki sivil halkı korumanın 

ötesine geçildiğini ifade ederken Gürcistan’ın savaşın çıkmasında asli rol 

oynadığını kabul etmiştir. Bu noktada Medvedev yaptığı açıklamada bölgedeki 

yerel halklara destek olduklarını ifade ederek tanıma kararını alırken “Kosova’nın 

tanımasını”883 referans aldıklarını belirtmiştir.884 

Gürcistan ise bağımsızlık fikrine 3 ana sebepten ötürü karşıdır. Birincisi, bu 

cumhuriyetler Gürcistan için stratejik öneme sahiptir. Küçük bir ülke olan 

Gürcistan’ın nüfusu azalmaktadır (5 milyonun altına düşmüştür) ve daha da 

küçülmesi onu zayıflatacaktır. İkinci olarak, bu 3 ulusal cumhuriyetin tarihi olarak 

bağımsızlık deneyimi bulunmamaktadır ve sadece Güney Osetya’da bir etnik 

çoğunluktan söz edilebilir. Buna rağmen Güney Osetya’da nüfusun üçte biri 

Gürcü’dür ve onların da büyük çoğunluğu ayrılık fikrine karşıdırlar. Son olarak 

Gürcistan’ın gözünde bu cumhuriyetler Rus desteği olmadan tek başlarına ayakta 

kalabilecek yapılar değildirler. Ekonomilerinin zayıflığı nedeniyle organize suçun, 
karaborsanın ve kaçakçılığın merkezi haline gelebilirler. Bu olumsuzluklar bir 

araya geldiğinde Gürcistan’ın istikrarı ve uzun vadede bağımsız ve demokratik bir 

devlet olmasını engelleyebilirler.885 

AB ise Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyi kararları ve 

uluslararası hukuka atıf yaparak; toprak bütünlüğü, egemenlik ve bağımsızlık 

                                                           
880  Niklas Nilsson, “EU and Russıa in the Black Sea Region: Increasingly Competing 

Interests?”, Romanian Journal of European Affairs, 8/2, (2008), 30. 
881  Bowker, “The War in Georgia”, 200. 
882  Bowker, “The War in Georgia”, 202. 
883  Bir diğer örnek için Bkz. Altuğ Günal, “Had R2P Existed in 1974, Would Turkey’s 

Cyprus Intervention Been Justified?”, Are We Manifestly Falling R2P?, Vasilka Sancin 
(ed), (Ljubljana: University of Ljubljana, 2017), 241-258.  

884  Bowker, “The War in Georgia”, 201. 
885  Bowker, “The War in Georgia”, 199. 
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ilkeleri üzerinden Gürcistan’da sürekli ve barışçıl bir çözüm aranması gerektiği 

çağrısı yapmıştır.886 Bununla Rusya ile AB’nin Gürcistan’da yaşanan çatışmaya 

farklı referanslarla farklı yaklaşımlar üretmiş olması iki taraf arasında gerilim 

yaratmıştır. Bu durumu Ferrero-Waldner, AB – Rusya ilişkilerini değerlendirdiği 

bir konuşmasında Moskova’nın Gürcistan’a yönelik dış politikasını paylaşmanın 

mümkün olmadığını belirterek “güç kullanarak Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün 

ihlal edilmesi ve Rusya’nın Abhazya ve Osetya’yı tek taraflı olarak tanıması AB – 
Rusya ilişkilerine gölge düşürmektedir ve bu durum kabul edilemez” şeklinde 

değerlendirmiştir.887 AP ise benzer söylemi sürdürerek Rusya’yı Gürcistan 

politikası ve bölgedeki askeri uygulamaları konusunda eleştirmiştir. AP’ye göre 

Rusya’nın Güney Osetya ve Abhazya konusundaki tutumu dolayısıyla Avrupa’da 

bir ortak güvenlik alanı yaratılmasına ilişkin Rusya ile birlikte çalışmak anlamında 

“soru işaretleri”888 oluşmaktadır. 

Diğer bazı sorunlarla karşılaştırıldığında bir miktar mesafeli ve temkinli bir 

pozisyonu tercih ettiği görünen AB için meselenin özünde bir güvenlik sorunu 

olduğunu Catherine Ashton’ın ifadelerinden anlıyoruz. Ashton’a göre Dağlık 

Karabağ çatışmasının barışçıl bir çözüme kavuşması AB için son derece önemli bir 

“stratejik meseledir”. Çözüm Güney Kafkasları dönüştürebilir; otoyollar, tren 

yolları ve boru hatları daha kısa bir rotaya sahip olabilir ve bölge ülkeleri arasında 
daha sıkı bağların kurulmasına olanak sağlayabilir. Böylece Güney Kafkaslar, 

Avrupa ve Asya arasında bir “ana geçiş kapısı” haline gelebilecektir. Sonuç olarak 

Yüksek Temsilci’nin ifadesiyle “tüm bunlar açıkça AB’nin de menfaatinedir”.889  

Ukrayna konusu ise ayrıca özel bir karadelik gibidir. Ukrayna, Rusya için 

eskiden olduğu gibi bugün de son derece önemlidir. Zbigniew Brzezinsky’e göre 

Rusya bir demokrasi ya da imparatorluk olabilir ama Ukrayna’yı Rusya’dan 

çıkarırsanız imparatorluk olamaz.890 Ukrayna’ya bağlı Kırım yarımadasında da 

durum farklı değildir. Kırım Tatarlarının nüfusu, Kırım özerk bölgesinde ancak 

                                                           
886  EU External Relations Council Conclusions on Georgia, Brussels, 15-16 September 

(2008), 4, ICBSS Black Sea Monitor, 8, (Eylül 2008), 
http://icbss.org/media/151_original.pdf, (e. t. 24.01.2014). 

887  Benita Ferrero-Waldner, “EU/Russia: A Challenging Partnership but One of the Most 

Important of Our Times” (Strasbourg, 21 October 2008), ICBSS Black Sea Monitor, 9, 
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888  European Parliament Recommendation to the Council on the New EU - Russia 
Agreement, Brussels, 2 Nisan 2009, ICBSS Black Sea Monitor, 11, (Mayıs 2009), 28, 
http://icbss.org/media/154_original.pdf (e. t. 21.01.2014). 
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890  Dmitri Trenin, The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and 
Globalization, (Washington DC, Carnegie Moscow Center, 2001), 28. 
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yüzde 12 oranındadır. Buna karşılık yarımadadaki nüfusun yüzde 58’ini Ruslar, 

yüzde 24’ünü de Ukraynalılar oluşturmaktadır. Kırım yarımadasının nüfusunun 
çoğunun Rusların oluşturmasından dolayı yarımada, Batı yanlısı Ukrayna iktidarı 

ile de büyük sorunlar yaşamaktadır.891  

Bölgede en büyük sınır sorunu da Ukrayna’da yaşamaktadır. Rusya’nın 

1954 yılında Kırım’ı Ukrayna’ya vermesi bugün dahi tartışmalara konu olur. 
Ancak son dönemde taraflar arasındaki asıl sınır sorununu Kerç Boğazı ile Tuzla 

Adası teşkil etmektedir. Ukrayna, Rusya ile Ukrayna arasında SSCB dönemindeki 

sınırların geçerliliğini savunurken, Rusya Kerç Boğazı’nın ortak kullanımda 

olduğunu ileri sürmektedir.892 Rusya için Tuzla Adası’ndan ziyade, Kerç 

Boğazı’nın ortak kullanımda olması daha önemlidir. Zira boğaz, ortak kullanımda 

olduğu takdirde, Rusya’nın boğazdan askerî gemilerin geçişi konusunda karar alma 

hakkı doğacaktır. Aksi halde Rusya, Azak Denizi’ndeki limanlarını koruma altına 

alma yönünde önlemler almak zorunda kalacaktır. Rusya ile Ukrayna arasındaki 

sınır sorununun çözümü, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine bağlı görünmektedir. 

Kırım meselesinden sonra nümüzdeki dönemde Rusya-Ukrayna ilişkilerinin 

iyileşmesi beklenmediğinden sorunun kilitlenmiş olduğunu söylemek mümkündür. 

Bunun yanı sıra Ukrayna ile Romanya arasında da sınır sorunu mevcuttur. 

Romanya, Ukrayna’ya ait Zmeyinnıy (Yılan) Adası’nın Romanya’ya 

devredilmesini talep etmektedir. 

Diğer eski Sovyet devletlerinden farklı olarak Moldova’nın ise devlet olmak 

konusunda tecrübesi bulunmamaktadır. Ayrıca doğal kaynaklar bakımından epey 

fakir olduğu söylenebilir. Rusya’nın 2006’da Moldova şarabı, meyvesi ve 

sebzesine uyguladığı ambargo ekonomisini olumsuz etkilemekle birlikle aynı 

dönemde AB’ye yönelik ticaretinin artması bakımından bir fırsata da yol 

açmıştır.893 Moldova’nın bağımsızlıktan sonrası Rumence’yi resmi dil yapması ve 

Kiril alfabesinin yerine Latin alfabesini getirmesi Moldova’daki diğer etnik 

grupların kendisini tehdit altında hissetmesine sebep olmuştur. Ayrıca Pan-Romen 
grupların Romanya ile birleşme hareketlerinin bir gün gerçekleşebileceği korkusu 

yaşamışlardır. Bu ihtimallerden doğan endişeler Rus ve Ukraynalı işçilerin greve 
gitmesine neden olmuştur. 3 Eylül 1990’da Dinyester liderleri Dinyester Sovyet 

                                                           
891  İlyas Kamalov, “Karadeniz Bölgesindeki Bazı Güncel Sorunlar”, Karadeniz 

Araştırmaları, 6/21, (2009), 17. 
892  Kamalov, “Karadeniz Bölgesindeki”, 19. 
893  Olga Danii ve Mariana Mascauteanu, “Moldova Under the European Neighbourhood 

Policy: ‘Falling Between Stools’”, Journal of Communist Studies and Transition 
Politics, 27/1, (2011), 107.  
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Sosyalist Cumhuriyeti’ni ilan etmişlerdir. Bu süreç 1991 yılında kendisini tam bir 

ayrılıkçı harekete götürmüştür.894 

Rusya’nın tarihi çıkarları Moldova’yı Romanya ile yeniden birleşmesine 

engel olmak; Moldova’daki Rusları ve Rusça konuşan etnik grupları korumak; 

bölgedeki Rus askeri varlığının devamını sağlamak ve Rus ekonomik bağlarını 

güçlü tutmaktır.895 Medvedev’e göre “eğer Rus vatandaşlarının hayatlarına yönelik 

bir tehdit söz konusu ise Rusya’nın pozisyonu elbette ki basit ve sert olacaktır. 

Nerede olursa olsun vatandaşlarımızın çıkarlarını ve hayatlarını koruyup 

savunacağız. Bu konuda uluslararası düzenin herhangi bir ihlali söz konusu 

değildir. Bu durum bir ülkenin ve onun liderinin doğrudan sorumluluğundadır”.896 
Rus 14. Ordusu 1945 yılından beri o bölgede Balkanlar kanadının güvenliği için 

konuşlanmış bir birliktir.897 Rus dışişleri bakanı yardımcısı Karasin’e göre 

Rusya’nın bölgedeki varlığını Avrupa kıtasındaki en başarılı barışı koruma 

operasyonudur.898 

Molodova, Nistru Irmağı tarafından bölünen dar bir toprak parçasıdır. 4,163 

km2 ve 400 000 nüfusa sahiptir. Moldova’nın 1991 yılında bağımsızlığını ilanının 

ardından ciddi bir gerilimin yaşanmasına sahne olmuştur. Bölgeden bağımsızlık ya 

da Rusya ile birleşme talebi gelmiştir. Moldova hükümeti bölgedeki otoritelerle 

kısa süreli bir savaş hali yaşamış ve yaklaşık 1500 kişinin ölümü ile 

neticelenmiştir. Düşmanlık Rus askeri müdahalesinin ardından sona erdirilmiş ve 

Rus 14. Ordusu bölgeye konuşlandırılmıştır.899 Dinyester liderlerinden Igor 
Smirnov’a göre “İnsanlar AB ile Rusya’nın burada rekabet halinde olduğunu 

anladılar; eğer stratejik ortak olarak Rusya’yı seçerseniz AB’yi tehdit olarak 

görüyorsunuzdur”.900 

                                                           
894  Nicole J. Jackson, Russian Foreign Policy and the CIS: Theories, Debates and Actions, 

(New York, Routledge, 2003), 82. 
895  Jackson, Russian Foreign Policy, 84. 
896  RIA Novosti, 2008h. Medvedev’s interview to the Russian media, 25 December, 

http://rian.ru/politics/20081225/158069424.html’den aktaran Rick Fawn, Robert 
Nalbandov, “The Difficulties of Knowing the Start of War in the Information Age: 

Russia, Georgia and the War Over South Ossetia, August 2008”, European Security, 
21/1, (2012), 75.  

897  Jackson, Russian Foreign Policy, 89. 
898  G. B. Karasin “Peacekeeping Operation on the Dniester in the Context of Geopolitical 

Challenges of the Present” Tiraspol, 28 Haziran 2012, ICBSS, Black Sea Monitor, 23, 
(2012), 17. http://icbss.org/media/921_original.pdf (e. t., 20.01.2014). 

899  Popescu, EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts, 39. 
900  Europe Behind Georgia But on its Own Terms. The Messenger Online, 3 September 

(2008). 

http://rian.ru/politics/20081225/158069424.html'den
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SONUÇ:  

Karadeniz Bölgesi gibi Soğuk Savaştan sonra önemi her geçen gün artan bir 

sahanın büyük sorunları olduğu ortadadır. Bir bölgeye dikkatlerin çekilmesi sadece 

stratejik öneminden değil sahip olduğu sorunlar potansiyelinden de gelmektedir. 

Donmuş çatışma alanları Karadeniz’i titizlikle üzerinde durulması gereken bir yer 

haline getirmektedir. Bu alanlardan bazıları kısa süre önce sıcak çatışmaya da 

dönmüştür. Özellikle Rusya’nın bölgedeki etkinliği sorunların çözümü noktasında 

sıkıntı yaratıyor görünmektedir. RF’na göre donmuş çatışmaların çözümü bölgeye 

dışarıdan bakanlar için mümkün görünse de aslında son derece karmaşıktır. Bu 

noktada Rusya Federasyonu ile AB ve ABD’nin farklı anlayışlara sahip olduğunun 

altı çizilmelidir. Bu farklılık doğal olarak yoğun bir rekabeti de beraberinde 
getirmektedir. Özellikle AB bölgedeki sorunların işbirliği ve diyalog yöntemleri ile 

politik olarak çözümünü teşvik etmeye çalışmaktadır. RF ise dondurulmuş 

çatışmaların kolayca çözümlenemeyeceğini savunmaktadır. Moskova’ya göre 

öncelikli amaç donmuş çatışmaların tekrar sıcak çatışmalara dönüşme olasılığını 

engellemektir. AB’nin ise donmuş çatışmaların çözümüyle ile ilgili iddialı bir aktör 

olma konusundaki isteksizliği ortaya çıkmaktadır. ABD’nin ise oldukça tedirgin 

adımlar attığını gözlemlemekteyiz. Hal böyle iken Karadeniz’de RF’nin önemli bir 

üstünlüğe sahip olduğunu görmek mümkün. Bu çalışmada donmuş çatışmaların 

çözüme kavuşması hem bölgesel güvenliğin, refahın ve istikrarın sağlanmasına 

hem de Karadeniz’in bir bölgesel kimliğe kavuşmasına katkıda bulunacağı 

değerlendirilmektedir. 
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AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NİN 
KURULUŞ SÜRECİ BAĞLAMINDA BÖLGESEL GÜÇ 

MÜCADELESİNİN ANALİZİ 

Ar. Gör.,  Murat JANE 

ÖZET 

“La Der Des Ders” (tüm savaşların en sonuncusu) olarak tanımlanan 1. 

Dünya Savaşı, diplomasi tarihi literatüründe 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı olarak 

da geçmektedir. Şüphesiz böyle adlandırılmasının nedeni 1. Dünya Savaşı’na giden 

sürecin emperyalizm ile hızlanması başka bir ifadeyle emperyalizmin sonucu 
olmasıdır. Trans-Kafkasya bölgesel alt sistemi de 1. Dünya Savaşı’nda yaşanan 

emperyal güç mücadelesinin sahalarından biri olmuştur. Bölge’deki güç 

mücadelesini tetikleyen en önemli gelişme Bolşevik Devrimi’dir. Bolşevik 

Rusyası’nın Trans-Kafkasya’dan çekilmesiyle oluşan güç boşluğunu ise İngiltere, 

Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu doldurmaya çalışmıştır. 1918 yılında bağımsız 

olan Trans-Kafkas devletleri de siyasal varlıklarını sürdürmek için birbirleriyle 

mücadele eden büyük güçlerin desteğini almayı amaçlamışlardır. Ermenistan 

Trans-Kafkasya’daki Türk varlığını sona erdirmek ve Osmanlı tehdidini 

engellemek için Bolşevik Rusyası ve İngiltere ile Gürcistan da Almanya ile 

yakınlaşmıştır. Azerbaycan’ın destek aldığı tek büyük güç Osmanlı İmparatorluğu 

olmuştur. Bakü petrolleri ve jeostratejik önemine rağmen Azerbaycan Demokratik 

Cumhuriyeti’nin siyasal varlığı diğer büyük güçler açısından önemsenmemiş, 

Azerbaycan’ın diplomatik manevra alanı tarihsel ve kültürel bağa sahip olduğu 

Osmanlı İmparatorluğu ile sınırlı kalmıştır. 

Çalışmamızda Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci 

uluslararası sistem ve Trans-Kafkasya bölgesel alt sistemindeki gelişmeler 

bağlamında analiz edilip, bölge üzerinde güç mücadelesi yürüten aktörlerin 

Azerbaycan’a yönelik stratejileri karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Trans-
Kafkasya, 1. Dünya Savaşı, Emperyalizm, Büyük Güçler 

 

 

                                                           

  Bu makale, yazmakta olduğum “Rusya Federasyonu’nun Trans-Kafkasya Politikasının 
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GİRİŞ 

Azerbaycan toprakları tarihi boyunca pek çok büyük gücün ilgisini çekmiş 

ve pek çok büyük güç Azerbaycan coğrafyası üstünlüğü için savaşmıştır. 18. yy 

itibarıyla Hanlıklara bölünmüş Azerbaycan coğrafyası 1828 yılında imzalanan 

Türkmençay Antlaşması ile Rus Çarlığı egemenliğine girmiştir. Azerbaycan 

coğrafyasında yaklaşık 100 yıl süren Rus nüfuzu Bolşevik Devrimi’nden sonra 

azalmaya başlamış ve Türk tarihinin ikinci cumhuriyeti olan Azerbaycan 

Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur. Azerbaycan’ın kuruluş sürecine 

Ermenilerin 1905 Devrimi sonrası saldırılarının, Müsavat Partisi’nin, Açık Söz 

gazetesinin, Mehmet Emin Resulzade ve Azerbaycan’ın bağımsızlığı için çalışan 

diğer aydınların payı büyüktür. Fakat genç Azerbaycan Cumhuriyeti’nin siyasal 

bağımsızlığı Bolşevik Rusyası, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 

İngiltere, Almanya gibi büyük güçlerin emperyal politikalarının yanı sıra diğer iki 

Trans-Kafkas cumhuriyetlerine gelen dış desteklerden mahrum kalmasıyla zora 

girmiştir. Azerbaycan’ın siyasal bağımsızlık sürecine ve bağımsızlığına sadece 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan destek gelmiş, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası 

Osmanlı’nın Bölge’de çekilmesiyle Azerbaycan’ın siyasal varlığı tehlike altına 

girmiştir. 

Çalışmamızda Azerbaycan’ın siyasal bağımsızlık süreci bölgesel ve 

uluslararası sistemdeki güç mücadeleleri çerçevesinde analiz edilecek; Osmanlı 

İmparatorluğu, İngiltere, Almanya ve Bolşevik Rusyası’nın Azerbaycan ve Bölge 

politikalarına genel ve soyut olarak değinilecektir.  

1. AZERBAYCAN’IN KURULMA SÜRECİNDE BOLŞEVİK 

DEVRİMİ ÖNCESİ GELİŞMELER 

Uzun yıllar Safevi İranı, Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı mücadelesine konu 

olan Hanlıklara ayrılmış Azerbaycan toprakları 1828 yılında Rus Çarlığı 

hakimiyetine girmiştir.901 Hanlıklar arasında Derbent Hanlığı, Kuba Hanlığı, Bakü 

Hanlığı, Lenkeran Hanlığı, Şirvan Hanlığı, Şeki Hanlığı, Gence Hanlığı, Karabağ 

Hanlığı, Nahcivan Hanlığı, Erivan Hanlığı bulunmaktadır.902 Hanlıklar yaklaşık 

                                                           
901  Sebahattin Şimşir, “Mehmet Emin Resulzade’nin Hatıraları Işığında Azerbaycan 

Cumhuriyeti’nin İstiklal ve İşgali”, Türk Yurdu, Sayı: 368, Nisan 2018, s. 24. (24-37); 
Zafer Atar, Kurtuluş Demirkol, “Azerbaycan Topraklarında Rus-Ermeni İşbirliğine 

Karşı Yükselen Bir Ses: Difai Fırkası”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 45, Bahar 

2015, s. 167. (167-180); Alesker Aleskerli, “Azerbaycan Cumhuriyeti”, 

Anayasa.Gen.Tr, http://www.anayasa.gen.tr/azerbaycancumhuriyeti.htm (e.t. 10. 11. 
2018) 

902  Şimşir, op. cit., s. 25. 
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100 yıl boyunca Rus hakimiyetinde yaşamışlardır.903 Rus Çarlığı’nın 1904-1905 
Rus-Japon Savaşı’ndan sonra904 Rus iç politikasındaki karışıklıklardan faydalanan 

topluluklar dergi, gazete ve eğitim kurumları aracılığıyla kendi kimliklerini ifade 

etme imkanı bulmuşlardır. Bu topluluklar arasında Azerbaycanlılar da yer almıştır. 

Özellikle Bakü ve Gence’de siyasi partiler ve diğer organizasyonlar aracılıyla 

kendi kimliklerini ifade etmeye başlamışlar, bu dönemde Osmanlı ve 

Azerbaycanlılar arasındaki etkileşim artmıştır905. 1905 yılından itibaren 

Ermenilerin Azerbaycanlılara artan saldırılarının da Azerbaycan’ın bağımsızlık 

süreci üzerine önemli etkileri olmuştur.906 Azerbaycan’ın bağımsızlık sürecinde 

şüphesiz Mehmet Emin Resulzade’nin önemli payı bulunmaktadır. 

Rus Çarlığı’nda gerçekleşen 1905 devrimi sonrası907 İstanbul’da bulunan 

Modern Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade de 1911 
yılında Milli Müsavat Partisi’nin kurulmasına öncülük etmiş, Azerbaycan’ın 

bağımsızlığını gerçekleştirecek Parti, Taki Nakioğlu tarafından Bakü’de 

kurulmuştur.908 Kurulduğu dönemde İslamcı bir çizgide olan ve misyon olarak 

bağımsızlığını kaybetmiş Müslüman halklara yardım etmeyi, bağımsızlığını 

kazananlarla ittifak kurmayı amaçlayan Müsavat Partisi’ne Türkçü çizgi Mehmet 

Emin Resulzade tarafından kazandırılmış909, Müsavat Partisi’ndeki Türkçülük 

eğilimi 1915 yılından itibaren başlamıştır910. 2 Ekim 1915 yılında Resulzade’nin 

                                                           
903  Telli Korkmaz, “Azerbaycan’ın Bağımsızlığı’na Giden Yolda ‘Açık Söz’ Gazetesi 

(1915-1918), Türk Yurdu, Sayı: 368, Nisan 2018, s. 7. (77-80)  
904  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., Barış Özdal, R. Kutay Karaca (Ed.), “1. Dünya 

Savaşı Öncesindeki Bazı Önemli Olayların Diplomasinin Gelişimine Etkileri”, 
Diplomasi Tarihi-1, 3. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık, 2018, ss. 642-647. (625-667) 

905  Şimşir, op. cit., s. 26. 
906  1905 yılından sonra Ermenilerin Azerbaycanlılara yönelik saldırılarına ilişkin bkz. Ömer 

Göksel İşyar, Bölgesel ve Global Güvenlik Çıkarları Bağlamında Sovyet-Rus Dış 

Politikaları ve Karabağ Sorunu, 1. Baskı, Bursa: Alfa Yayıncılık, 2004, ss. 279-288; 
Atar, Demirkol, passim.  

907  1905 Devrimi için bkz. George Vernadsky, Rusya Tarihi, (Çev. Doğukan Mızrak ve 
Egemen Ç. Mızrak), 3. Baskı, İstanbul: Selenge Yayınları, 2015, ss. 324-333. 

908  F. Aküzüm, M. Emin Resulzade’ye göre çeşitli cepheleri ile Azerbaycan İstiklal 

Mücadelesi, Ankara, 1970, s.13’den aktaran Şimşir, op. cit., s. 26. 
909  Ibid. 
910  Romanovların iktidara gelişinin 300. yılını kutlamak amacıyla Çar 2. Nikola genel af 

ilan etmiştir. Genel aftan faydalanan Resulzade’nin 1913 yılında Rus Çarlığı’na geri 

dönmüştür. Parti’nin İslamcı bir çizgiden milliyetçi bir çizgiye geçişinde Resulzade’nin 
1913 yılında Parti’nin başına geçmesinin etkisi olduğu iddia edilebilir. Bu konuda bkz. 

Ramin Sadıgov, “Rus İhtilallerinin Azerbaycan’a Etkileri: Bağımsızlığa Giden Yol”, 
Gazi Türkiyat, Bahar 2015/2016, s. 191. (185-205) 
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öncülüğünde “Açık Söz”911 gazetesi yayım hayatına başlamış912, bu gazete 
“Türkleşme, İslamlaşmak ve Musassırlaşmak” yaklaşımını benimsemiştir. Açık 

Söz gazetesi sadece Azerbaycan Türklerinin değil, Rus Çarlığı’nın baskısı altındaki 

bütün Türklerin sorunlarını yazmış ve sorunlara çözüm önerileri getirmiştir.913 
Açık Söz gazetesi ayrıca ilk defa “Müslüman” ya da “Tatar” ifadesi yerine 
“Türk” ifadesini kullanmıştır.914 Azerbaycan’ın bağımsızlığına giden süreç 

Bolşevik Devrimi’nden sonra hızlanmış, bu süreçte Trans-Kafkasya’daki 

gelişmelerin ve diğer Trans-Kafkas devletlerinin tutumlarının etkisi olmuştur.   

2. BOLŞEVİK DEVRİMİNDEN SSCB’NİN KURULUŞUNA 

BÖLGESEL GÜÇ MÜCADELESİ VE AZERBAYCAN 

Şubat Devrimi ve akabinde yaşanan Bolşevik Devrimi Trans-Kafkasya’daki 

halkların siyasal gelecekleri açısından önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. 

1. Dünya Savaşı öncesi Rus Çarlığı’nda yaşanan ekonomik, sosyal ve 1. Dünya 

Savaşı’ndan kaynaklanan sorunlar 9 Mart 1917 tarihinde ülke çapında grev ve 

ayaklanmalara neden olmuştur. Petrograd’da 9 Mart 1917 tarihinde gerçekleşen 

grev ve ayaklanmalar 14 Mart 1917 tarihinde Çar 2. Nikola’nın tahttan feragat 

etmesiyle sonuçlanmış, Şubat Devrimi ile Romanov Hanedanı iktidarı 

kaybetmiştir.915 Fakat Prens Lvov Başkanlığı’nda kurulan Geçici Hükümet halkın 

talebi olan barışın sağlanmasına, toprak reformunun gerçekleştirilmesine ve işçi 

sorunlarına odaklanamamış aksine Savaşa devam etmiş, Kasım 1917’de 

Bolşevikler iktidara gelmiş ve Şubat Devrimi ile başlayan süreç böylelikle 

Bolşevik Devrimi ile sonuçlanmıştır916 

Devrim sonrası nüfuz alanlarının bir kısmını kaybeden Rusların, Trans-
Kafkasya’daki etkileri de azalmaya başlamıştır. Şubat Devrimi ile 2. Nikola’nın 

tahttan feragat ettirilmesi ve Romanov Hanedanı’nın iktidarına son verilmesi 
sonrası Trans-Kafkasya’da genel ve soyut olarak şu gelişmeler yaşanmıştır:917 

                                                           
911  Bu gazetelerin yanı sıra 1905-1920 yılları arasında Azerbaycan’da Hayat, İrşad, 

Tekamül, Taze Hayat ve Hakikat’ın aralarında bulunduğu 60’a yakın gazete çıkmıştır. 
Bkz. Korkmaz, op. cit., s. 78. 

912  Ibid. 
913  Şimşir, op. cit.,, s. 27. 
914  Korkmaz, loc. cit.  
915  Vernadsky, op. cit., ss. 350-351. 
916  Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, 11. Baskı, Ankara İmge Kitabevi 

Yayınları, 2003, ss. 390-391. 
917  Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Aleskerli, loc. cit.; İşyar, op. cit., ss. 303-307; 

“Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yüz yıl önce kurulmuştu.”, QHA Kırım Haber ajansı, 
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 Şubat Devrimi’nden sonra Mart 1917’de Geçici Hükümet Trans-Kafkasya 
Özel Komitesi OZAKOM’u (Osobıy Zakafkazkiy Komitet) kurmuştur. 

 11 Kasım 1917 tarihindeki Bolşevik Devrimi’nden sonra Trans-
Kafkasya’daki temsilciler Kurucu Meclis oluşturulana kadar Trans-Kafkasya 
Komiserliği ZAKAVKOM’u (Zakafkazskiy Komissariat) 28 Kasım 1917’de 

oluşturmuştur.  
 Bolşeviklerin ZAKAVKOM’u dağıtmasının ardından ZAKAVKOM’un 

üyeleri Ocak 1918’de Trans-Kafkasya Seymi’ni (Mavera-i Kafkas Seymi) 
kurmuşlardır. 

 Trans-Kafkasya Seymi 9 Nisan 1918’de Trans-Kafkasya Federatif 
Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. Bu federatif cumhuriyet, üç Trans-Kafkas devleti 
arasındaki ayrışmalardan sonra 26 Mayıs 1918’de dağılmıştır.  

Şubat Devrimi’nden üç Trans-Kafkas cumhuriyetinin bağımsız olduğu 

Mayıs 1918’e kadar Trans-Kafkas cumhuriyetlerinin Bölge’de birlik oluşturmaları 

çok mümkün gözükmemiştir. Nitekim Azerbaycanlıların, Gürcülerin ve 
Ermenilerin bölgesel birlik tecrübesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunun en 

önemli sebeplerinden biri her üç Trans-Kafkas cumhuriyetinin farklı aktörlere 

bağ(ım)lı dış politika kurgulamaları ve tarihten gelen güvensizliktir. Bölge aynı 

zamanda Bolşevik Rusyası, Almanya, İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu 

arasındaki güç mücadelesine sahne olmuştur. 

Bolşevikler iktidara geldikten sonra 15 Aralık 1917 tarihinde Brest-Litovsk 

Ateşkes Antlaşmasını ve Osmanlı ile üç gün sonra Erzincan Ateşkes Antlaşması’nı 

imzalamasına rağmen Osmanlı devlet ülkesindeki Ermenileri desteklemişler ve 11 

Ocak 1918 tarihinde yayımladıkları deklarasyonla Doğu Anadolu’dan çıkması 

öngörülen Rus askerilerinin yerine Ermenilerin yerleştirilmesi gerektiğini 

vurgulamışlardır.918 13 Ocak 1918 tarihinde Lenin ve Stalin imzalı “13 numaralı 

Kararname” ile Rus ordusunun Anadolu’daki Ermeni kuvvetleri silahlandırıldıktan 

sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarından çekilmesi gerektiğini ifade 

edilmiştir.919 Dolayısıyla Bolşevikler, Trans-Kafkasya Politikası’nda Ermenileri 

kullanmayı amaçlamışlar ve bu anlamda Rus Çarlığı Dönemi’nin politik mirasını 

devam ettirmişlerdir. 

Talat Paşa 3 Şubat 1918 tarihinde Lev Troçki başkanlığındaki Rus heyeti ile 

görüşmüş, Kafkaslarda Rus askeri gücünün yerine konan Ermenilerin ve 

Gürcülerin bölgedeki Müslümanlara yönelik katliamları devam ettiği takdirde 

                                                                                                                                      
28 Mayıs 2018, http://qha.com.ua/tr/turk-dunyasi/azerbaycan-halk-cumhuriyeti-yuz-yil-
once-kurulmustu/171046/ (e.t. 11. 11. 2018) 

918  Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2010), 8. Baskı, İstanbul: Der Yayınları, 2010, ss. 584-
585; Kamuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953), 2. Baskı, Ankara: Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, 2010, s. 1. 

919  Ibid, ss. 1-2. 
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Osmanlı İmparatorluğu’nun gerekli tedbirleri alacağını ifade etmiştir.920 Bolşevik 

Devrimi sonrası özellikle Ermenilerin Erzincan’dan Kafkasya’ya kadar olan 

bölgede katliamlar yapması üzerine Enver Paşa, Vehip Paşa’ya Erzincan’a doğru 

harekete geçmesi emrini vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu 12 Şubat’ta Erzincan’ı, 

24 Şubat’ta Trabzon’u almıştır.921 Osmanlı İmparatorluğu’nun harekatlarından kısa 

zaman sonra Ruslar 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk Antlaşması ile Trans-
Kafkasya’nın bir bölümünden çekilmiştir.922 Fakat Brest-Litovsk Antlaşması’nın 

koşulları Bölgede tam olarak sağlanamamış, Bakü’deki Stephan Şaumyan 

liderliğindeki Ermeniler ve Bolşevikler 18 Mart 1918’de Bakü’de kendi 

yönetimlerini kurmuştur. 30 Mart-2 Nisan 1918 arasında Bakü’de katliamlar 

gerçekleşmiştir. Özelikle katliamın ikinci günü oldukça şiddetli olmuştur.923 Trans-
Kafkasya Seym tarafından kınanmaması uzun ömürlü olmayacağını göstermiştir.924 
28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Trans-Kaskasya Meclisi’nden ayrılmış ve bağımsız 

olmuştur.925 Kurulan ikinci Türk Cumhuriyeti926 olan Azerbaycan Demokratik 
Cumhuriyeti’nin Doktor Hasan Bey Ağayev tarafından okunan bağımsızlık 

beyannamesinin maddeleri şöyledir:927 

“1. Bugünden itibaren Azerbaycan halkı egemenlik hakkına sahip olduğu 

gibi 

Güney-Doğu Maverayı Kafkasya’dan ibaret olan Azerbaycan, bağımsız bir 

hukuk devletidir. 

2. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yönetim şekli Halk Cumhuriyeti 

olarak takarrür ediyor. 

3. Azerbaycan Cumhuriyeti bütün milletler, özellikle de komşu millet ve 

devletlerle iyi ilişkiler tesisine azmeder. 

                                                           
920  Mim Kemal Öke, Yüzyılın Kan Davası Ermeni Sorunu, 6. Baskı, İstanbul: İrfan 

Yayımcılık, 2004, s. 205. 
921  Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, V. Cilt, Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, 1995, s. 527. 
922  Barış Özdal, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar 

İtibarıyla Ermeni Sorunu- 1918-1922 Dönem-“, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Cilt: 2, 
Sayı: 4, 2006, s. 178 (173-188). 

923  Şimşir, op. cit., s. 32. 
924  Sadıgov, op. cit., s. 202. 
925  Şimşir, op. cit., s. 32. 
926  Tarihte kurulan ilk Türk Cumhuriyeti 25 Eylül 1913 tarihinde kurulan Batı Trakya Türk 

Cumhuriyeti’dir. Ayhan Demir, “İlk Türk Cumhuriyeti”, Batı Trakya Online, 
https://www.batitrakya.org/yazar/ayhan-demir/ilk-turk-cumhuriyeti.html (e.t. 11. 11. 
2018) 

927  Sadıgov, op. cit., s. 201. 
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4. Azerbaycan Cumhuriyeti millet, mezhep, sınıf, meslek ve cins ayrımı 

gözetmeksizin sınırları içinde yaşayan bütün vatandaşlarına siyasi ve vatani haklar 
temin eder. 

5. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yaşayan bütün milletlerin 

serbestçe gelişimi için geniş bir meydan bırakır. 

6. Millet Meclisi toplanıncaya kadar Azerbaycan yönetiminin başında 

Geçici Milli Şura ve Geçici Milli Şura’ya sorumlu Geçici Hükümet yer alıyor.” 

Bakü’deki Ermeni ve Bolşeviklerin birlikte yürüttüğü katliamlardan sonra 

Osmanlı İmparatorluğu kuvvetleri 5 Nisan’da Van’a, 6 Nisan’da Sarıkamış’a, 14 

Nisan 1918 tarihinde Batum’a ve 25 Nisan’da Kars’a girmiştir928. Görüldüğü üzere 

Osmanlı İmparatorluğu kuvvetleri Brest-Litovsk Antlaşması’nın koşullarını askeri 

güçle sağlamıştır.929 Osmanlı İmparatorluğu, 4 Haziran 1918 tarihinde Ermenistan, 

Azerbaycan ve Gürcistan ile 8 Haziran 1918 tarihinde de Dağıstan ile Batum’da 

barış antlaşması yapılmıştır. Bu Antlaşmalar ile Osmanlı İmparatorluğu Nahcivan’ı 

almış, böylelikle Azerbaycan ile bağını kurmuştur.930 Bağımsızlıklardan iki ay 

sonra 14 Temmuz 1918 tarihinde yapılan referandum ile Kars, Ardahan ve Batum 

Osmanlı İmparatorluğu’na dahil olmayı kabul etmiştir.931 Osmanlı 

İmparatorluğu’nun bölgedeki etkinliği söz konusu topraklarla sınırlı kalmamıştır. 

Azerbaycan kendisini Ermeni, Rus ve İngiliz tehdidi altında gördüğü için Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan destek istemiş ve 15 Eylül 1918 tarihinde Osmanlı birlikleri 

Bakü’ye girmiş ve şehri İngiltere’nin işgalinden kurtarmıştır.932 Mondros Ateşkes 

Antlaşması’na kadar Osmanlı Bölge’de yer almıştır. 

Trans-Kafkasya ile politika yürüten güçlerinden biri İngiltere’dir. 

İngiltere’nin amacı Bölge’nin Osmanlı ve Almanya hakimiyetine girmesinin 

engellenmesi ve Rusların güneye doğru inmesini engellemektir. Fakat İngiltere’nin 

gerek Trans-Kafkasya gerek de Azerbaycan’a ilişkin politikalarında birtakım 

çelişkiler bulunmaktadır.  

İngiltere dış işleri bakanlığı istihbarat ve enformasyon bürosunda görevli 

Arnold Toynbee’ye göre Bölge’deki olası istikrarsızlığı önlemek için geçici askeri 

                                                           
928  Brest-Litovsk Antlaşması sonrası 14 Mart-14 Nisan 1918 tarihleri arasında Osmanlı ve 

üç Trans-Kafkas Cumhuriyeti’nin katıldığı Trabzon Konferansı toplanmıştır. Özellikle 

Gürcistan ve Ermenistan temsilcileri Brest-Litovk ile öngörülen değişimi kabul 

etmediklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Karal, op. cit., ss. 527-
528. 

929  Öke, op. cit., s. 209. 
930  Gürün, op. cit., s. 3. 
931  Özdal, op. cit., s. 179. 
932  Sina Akşin “Siyasal Tarih (1908-1923)”, Sina Akşin (Yay. Yön)., Türkiye Tarihi-4, 

Çağdaş Türkiye (1908-1980), İstanbul: Cem Yayınevi, s. 61 (27-127). 
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bir yönetim kurulmalı, Gürcülerin isteklerine saygı duyulmalı, Ermeniler 

bağımsızlık için desteklenmeli, Bakü Ruslarla İngilizler tarafından ortak işgal 

edilmeli, Azerbaycan desteklenmemelidir. Ayrıca Toynbee Azerbaycan’ın Rus 

hakimiyetine bırakılmasına olumlu yaklaşmıştır. İngiltere Dış İşleri Bakanlığı 

İstihbarat Bürosu’nun raporuna göre her üç Trans-Kafkas cumhuriyeti bağımsız 

olmalı ve bir federasyon çatısı altında birleşmeli, Azeriler “kendilerini yönetmede 

başarılı olurlarsa” bağımsız olabilmeli, Rusların da güneye inmesi engellenmeli 

ve hiçbir koşulda Bakü Ruslara bırakılmamalıdır. İngiltere Dış İşleri Bakanlığı 

Bürokratlarından Sir Eyre Crowe’a göre Trans-Kafkasya ABD ve Fransa 

mandasına bırakılmalıdır. Bu çözümü İngiltere çıkarlarına uygun bulan Crowe, 

Gürcistan ve Ermenistan’ın bağımsızlıkları hakkında olumlu düşünürken 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını “geri kalmış, Müslüman ve Türkçe konuşan bir ırk” 

olup, “istikrarlı ve medeni bir hükümet kurmaktan aciz” olduklarından olumsuz 

bakmaktadır. Lord Curzon’a göre Trans-Kafkasya ABD, Fransa ve İngiltere’nin 

himayesi altına alınmalı, bu gerçekleşmezse sadece İngiltere’nin himayesine 

girmelidir. Çünkü Bölge, Orta Doğu, Kafkasya ticareti ve Bakü petrolleri nedeniyle 

İngiltere açısından önemlidir.933   

Görüldüğü gibi İngiltere’nin Trans-Kafkasya Politikası’nı; Ortadoğu 

güvenliği, Hindistan güvenliği ve Bölgenin ekonomik potansiyeli belirlemiştir. 

İngiltere Orta Asya ve Kafkasya politikaları için “Kafkas Seddi”ni kurmuştur934. 

İngiltere’nin Kafkas Seddi’ni kurma amaçları; Kazım Karabekir komutasındaki 

birliklerin ilerleyişini durdurmak, Bolşevikleri durdurmak, Beyaz Ordu’ya destek 

vermek, Bolşevikler ile Türkler arasındaki irtibatı kesmek ve Trans-Kafkas 

cumhuriyetlerinden oluşan bir set ile Rusların güneye inmesini engellemektir.935  

İngiltere’nin Güney-Batı Kafkasya Hükümeti / Cumhuriyeti’ne yönelik 

politikası da bölge cumhuriyetleri arasındaki dengeyi yürütmeye yönelik olmuştur. 

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Kafkasya’dan çekilme süreci başlayınca Kars’taki Türkler bölgenin İngiltere ve 

İtilaf devletleri tarafından işgal edileceğini, Kars ve civarının Ermeniler ve 

Gürcüler arasında paylaştırılacağını düşünmüşlerdir. 5 Kasım 1918 tarihinde, 

Borçalılı Kepenekçi Emin Ağa, Kağızmanlı Ali Rıza, Sarıkamışlı Piroğlu Fahrettin, 

                                                           
933  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. K. Tuncer Çağlayan, “İngiltere’nin Kafkas 

Cumhuriyetleri Siyaseti”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
Cilt: 11, 1998, ss. 128-141.ss. 126-130 (125-138) 

934  Tolga Başak, “İngiltere’nin Kafkasya Politikası ve Ermeni Sorunu (1917-1918)”, 
Ermeni Araştırmaları, Sayı: 45, 2013, s. 115. (93-125) 

935  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Erel Tellal, “Sovyetlerle İlişkiler”, 1919-1923: 
Kurtuluş Yılları, Türk Dış Politikası, Cilt-1 (1919-1980), Baskın Oran (Ed.), 3. Baskı, 

İstanbul: İletişim Yayınları, 2001, s. 166; Gürün, op. cit., s. 22; Mehmet Seyfettin Erol, 

Abdurrahim F. Aydın, “ ‘Kafkas Seddi’ Projesi ve Türkiye”, Karadeniz Araştırmaları, 
Sayı: 7, Güz 2005, s. 25 (19-35) 
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Karslı Sarıhaliloğlu Muhlis ve Orenburglu Mamiloğlu Tevhidüddin Bey Kars İslam 

Şurası’nı kurmuşlardır. Kars İslam Şurası’nın düzenlediği 1. Kars Kongresi (14 

Kasım 1918), 2. Kars Kongresi (30 Kasım-2 Aralık 1918), 1. Ardahan Kongresi (3-
5 Ocak 1919), 2. Ardahan Kongresi (7-9 Ocak 1919) ve 3. Kars ya da Büyük Kars 

Kongresi (17-18 Ocak 1919)’nin ardından Güney Batı Kafkasya Hükümeti 

kurulmuştur. 25 Mart 1919 tarihinde Güney Batı Kafkasya Hükümeti, Güney Batı 

Kafkasya Cumhuriyeti (GBKC) olmuştur. Güney Batı Kafkasya Cumhuriyeti’nin 

varlığı Ermeni ve Gürcüleri memnun etmemiş, Azerbaycan ise söz konusu 

GBKC’ye maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Dolayısıyla Trans-Kafkas 

Cumhuriyetlerinden sadece Azerbaycan GBKC’yi hukuken tanımıştır. GBKC 

ayrıca Wilson İlkeleri’nin 12. Maddesine dayandırdığı meşruiyetini arttırmak için 

Paris Barış Konferansı’na da temsilci yollamıştır. GBKC’nin oluşum sürecini 

İngiltere’nin Trans-Kafkasya’daki varlığını sürdürmesi için Ermeni ve Gürcüleri 

kullanmak istemesi hızlandırmıştır. İngiltere, Ermeni ve Gürcüleri Ruslardan 

koparıp Karadeniz güvenliğini sağlamayı, Rusların güneye inmesini engellemeyi 

ve Trans-Kafkasya’daki tek yeri olan Batum Limanı’nın güvenliğini sağlamaktır. 

Bu amaçlar yukarıda bahsedilen Kafkas Seddi’nin bir parçasını oluşturmaktadır. 

Ermenilere Kars’ı vaad eden İngiltere aynı zamanda GBKC’yi 18 Ocak 1919 

tarihinde tanımış, bu durum Ermenilerin tepkisine yol açmıştır. İngiltere’nin Kars’a 

Ermenileri yerleştirmek istemesinin nedeni, Bolşeviklere karşı savaşan Beyaz 

Ordu’ya Kars üzerinden tahıl ulaştırarak destek olmaktır. GBKC’nin bu konuda 

sorun çıkarması üzerine İngilizler Bölge’ye Ermenileri yerleştirerek sorunu aşmayı 

hedeflemiştir. Bu çerçevede İngiltere’nin Kars’ı işgal etmesiyle GBKC hukuken 

sona ermiş, Hükümet üyeleri de Tiflis’e sevk edilmiştir936. Görüldüğü üzere 

İngiltere özellikle Ermeniler üzerine Trans-Kafkasya politikasını kurmuş, Gürcüleri 

de zaman zaman desteklemiş fakat Azerbaycan ve bölgedeki Türk varlığı 

hususunda aynı desteği vermemiştir. Kafkas Seddi Projesi’nin çökmesi ise 23 

Nisan 1920’de Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılıp, Ankara Hükümeti’nin 

RSFSC ile diplomatik ilişki kurmasından sonra gerçekleşmiştir937 (Tellal, 
2001:166). İngilizler 1920 yılında çekilince Bolşevik Devrimi öncesinde olduğu 

gibi bölgede Rus hegemonyası başlamıştır.938 

                                                           
936  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Hasan Demirci, “Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti 

(17/18 Ocak 1919-12 Nisan 1919)”, Hasan Celal Güzel (Ed.), Yeni Türkiye, Yıl: 21, 

Sayı: 73, Temmuz-Aralık 2015, ss. 386-403. 
937  Tellal, loc. cit.  
938  Edward H. Carr, Sovyet Rusya Tarihi, Bolşevik Devrimi-1 (1917-1923), Cilt-1, (Çev. 

Orhan Suda), 1. Baskı, İstanbul: Metis Yayınları, 1989, s. 316. 
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Bölgede etkili olmak isteyen “bölge-dışı” aktörlerden biri olan 

Almanya’dır. Almanya’nın 1. Dünya Savaşı öncesi iki stratejisi vardır (Jones, 

2016: 117):939 

1) İngiltere’ye savaş açmak, askerlerini Avrupa’dan sömürgelerine 

kaydırmasını sağlamak. 
2) Osmanlı İmparatorluğu aracılığıyla ilan edilmesi muhtemel “Cihat” ile 

İngiltere, Rus Çarlığı ve Fransa etki alanındaki Müslümanların ayaklanmasını 

sağlayarak Statükocu devletleri zor durumda bırakmak. 

Almanya’nın Kahire Konsolosluğu’nda Ateşelik yapan Max Freiherr 

Oppenheim’in raporunda Osmanlı İmparatorluğu cihat ilan ettiği takdirde 260 

milyon Müslümanın Almanya’nın Doğu Politikası’nda kullanılabileceği ifade 

edilmiştir. Böylelikle İngiltere’den Mısır ve Hindistan, Rus Çarlığı’ndan da 

Kafkasya koparılmış olacaktır.940 1917 yılına kadar Almanya’nın Osmanlı ve Doğu 
politikası başarıyla işlemiş fakat Brest-Litovsk Antlaşamsı sonrası Trans-
Kafkasya’da Osmanlı etkisinin artması iki müttefiki karşı karşıya getirmiştir.941 

Almanya özellikle Gürcistan’ı kullanarak bölgede nüfuz kurmayı amaçlamış ve 

Gürcülerin 117 yıl sonra bağımsızlığını elde etmesinde etkisi olmuştur.942 Olası bir 

Almanya etkisindeki olası bir Gürcistan aynı zamanda Bağdat-Hamadan-Tahran 
Demiryolu’nun güvenliği ile Bakü ve Batum Petrolleri’ni ele geçirmek açısından 

önemlidir.943 Bu amaçla Almanya Batum’a General Otto Von Lossow’u 

göndermiş, Batum’da gizlice bir araya gelen Lossow ve Gürcistan temsilcileri 

arasında antlaşma imzalanmıştır. Söz konusu antlaşmaya göre Almanya, 

Gürcistan’ı koruma altına almayı kabul etmiştir944. 1. Dünya Savaşı’nı kaybetmesi 

                                                           
939  Heather Jones “Alman İmparatorluğu”, Robert Gerwarth, Erez Manela (Der.), Savaştaki 

İmparatorluklar 1911-1923, (Çev. Gül Çağalı Güven), İstanbul: İletişim Yayınları, 

2016, ss. 101-103. BUNA BAKIVER YARIN 
940  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Çolak, Alman İmparatorluğu’nun Doğu 

Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 
2014, ss. 25-29. 

941  Ibid, s. 244. 
942  Glenn E. Curtis (Ed.), Armenia, Azerbaijan and Georgia Country Studies, 1st 

edition, Washington: Federal Research Division, Library of Congress, 1995, s. 162; 
Jeremy Smith, “ A Region of Regions: The Historical Failure of Integration in the South 

Caucasus”, Mikko Palonkorpi (Ed.), The South Caucasus Beyond Borders, 
Boundaries and Division Lines Conflicts, Cooperation and Development, Turku: 
Juvenes Print, 2015, p. 4 (1-8).  

943  Karal, op. cit., s. 529. 
944  Almanya’nın Gürcistan’ı desteklemesinin sebepleri arasında Gürcistan’ın önemli yeraltı 

kaynaklarının da etkisi vardır. Bkz. Selda Kılıç, “Kafkasya’ya Dair (1916-1917) 
Osmanlı İstihbaratının Yayımladığı Bir Rapor”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 34, 
Sayı: 58, s. 712. (687-714) 
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Almanya’yı Bölge’den uzaklaştırmış, Bölge 1920’lerin başı itibarıyla Rus 

nüfuzuna girmiştir.  

SONUÇ: 

19. yy’ın sonu itibarıyla siyasal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan 

Rus Çarlığı 1904-1905 Rus-Japon Savaşı’nı kaybettikten ve 1905 Devrimi’ni 

yaşadıktan sonra Trans-Kafkasya’daki halkların bağımsızlığı açısından önemli 

fırsatları doğurmuştur. 1905-1906 yıllarında Ermenilerin yaptığı katliamlar 

Azerbaycanlıların siyasal bilinçlerine katkılar sağlamış, Müsavat Partisi, Açık Söz 

gazetesi ve Mehmet Emin Resulzade’nin çabalarıyla yaklaşık Azerbaycan 

toprakları üzerindeki Rus hegemonyası 28 Mayıs 1918 tarihi itibarıyla sona 

ermiştir. Türk tarihindeki ikinci cumhuriyet olan Azerbaycan’ın bağımsızlığını 

koruması Ermenilerin saldırıları, Bolşevik Rusyası, Almanya ve İngiltere’nin 

politikalarıyla kolay olmamıştır. Bu çerçevede; 

 Almanya açısından Kafkasya, “Weltpolitik” ve “Ostpolitik”in önemli bir 

parçasıdır. Almanya hem bölgedeki Müslümanların Ruslara ve İngiltere’ye karşı 

ayaklanmasını sağlamayı hem de Gürcistan’ı destekleyerek bölgede kendisine 

yakın bir müttefik yaratmayı amaçlamıştır. 

 İngiltere Trans-Kafkasya’nın Rus, Osmanlı ve Alman etkisine girmesini 

engellemeyi ve Bakü petrollerinden faydalanmayı amaçlamıştır. Almanya ve 

Osmanlı’nın savaştan çekilmesinden sonra bir süre Bakü’yü elinde tutsa da İç 

Savaş sonrası Rusların bölgede yeniden nüfuz kurmasını engelleyememiştir. 

 Ruslar açısından Trans-Kafkasya bölgenin jeostratejik ve jeoekonomik 

özellik itibarıyla önemlidir. Ruslar Bolşevik Devrimi ve Brest Litovsk Antlaşması 

sonrası bölgedeki nüfuzunu kaybetse de İç Savaş’tan Bolşeviklerin galip 

çıkmasıyla bölgeyi yeniden devlet ülkesinin parçası haline getirmiştir. 

Sonuç olarak; 

 İngiltere; Ermeniler vasıtasıyla bölgede etkinlik kurmayı amaçlarken 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını desteklememiştir. 

 Ruslar, tarihsel müttefikleri Ermeniler aracılığıyla hem bölgede hem de 

Osmanlı devlet ülkesinde etki kurmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda Ermeni-
Bolşevik ittifakı Azerbaycan Türklerini hedef almıştır. 

 Almanya Gürcistan üzerinden bölgede etki kurmaya çalışmıştır. 

Genel ve soyut olarak ifade etmek gerekirse Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

kuruluş aşamasında Osmanlı İmparatorluğu destek vermiş olup, diğer büyük 

güçlerin doğrudan destekleri olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Azerbaycan 

Cumhuriyeti’ne desteklerinin görünür nedeni tarihten kaynaklanan kültürel 
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birliktelik olsa da gerçek nedeni 19. yy.’ın ikinci çeyreği itibarıyla etkisini 

kaybettiği coğrafyada yeniden etki kurmaktır. 
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SECURITY COMPLEX AND CONTAINMENT OF NEW 
REGIONAL THREATS 

Prof.Dr. Ameur MOSBAH-Shoeib KHEZZAR 

ABSTRACT 

One of the most important approaches in international security studies field 
has discussed the  crossing security threats through multinational borders, is 
presented by Barry Buzan and Ole Waever under their famous concept the 
«regional security complex», which they largely described in their theoretic work 

«Regions and Powers: The Structure of International Security» It reflexes the deep 

changes within security issue during the last years, throughout transformation from 
pure national security to transnational or regional security stage version; of course, 
the Sahel Region be no exception. There are matrix threats has emerged, escalated, 
and penetrated national borders of several countries, Algeria was one of victims for 
those threats. 

These threats have multi aspects driven by several actors with different 
features and variant objects, interacting and moving through region; sometimes 
through regions or intra-regional level. So, threat sources have geostrategic and 
security traits, can influence on national stability, thence undermine the national 
security for fragile states; which in turn increase the security burdens on stable 
states like Algeria. From regional security complex theory perspective, all forms of 
security dynamics and kinds of threats move and develop across regional level by 
penetration, adjacency, and security interdependence mechanisms. The salience 
paradox here that Barry Buzan and Ole Waever’s theory did not present a solution 

for regional threats sources, it gave merely security analyses, but the solutions has 
presented by human security approaches and security communities theory. Within 
complicate situation which produce threat sources that distinctive the Sahel 
Region, many questions must be put them here: what is nature that distinguish the 
Sahel security complex? What are the sources of security threat that moving across 
the region? What are the dominant actors of regional security complex? How 
threats work? What are the domains of security influence? What are the suitable 
approaches for contain the sources of threat? We can answer on above questions 
through discuss the following key points: 

Keywords: Security Threats, Regional Security Complex, Strategic 
Containment, Regional Securitization, Hybrid Strategy. 
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THE ARMENIAN AND TURKISH COMMUNITIES IN ADANA 
AND MERSIN (1865-1922) 

Asst. Prof. Aslı Emine ÇOMU* 
ABSTRACT 

The Ottoman Empire was mostly described as a melting pot in which 
different ethnic groups came together to share a common life that silenced 
peculiarities among themselves. However, the absence of an explicit attempt for 
Turkification prevented the disappearance of differences among these 
communities. The weakening of the Ottoman rule mainly encouraged non-Muslim 
population to establish their own rule over the territories that they claimed 
historical heritage.  

The traditional political, economic, and social structures of the Ottoman 
Empire began to change rapidly towards the end of the eighteenth century and the 
speed of transition was accelerated in the nineteenth century as a result of the 
growing foreign interest in the Empire’s raw materials and markets. The growing 
access to Ottoman markets without protectionist measures created serious financial 
problems for the Ottoman side. The Empire became dependent on cheaper 
European manufactured goods, failed to protect local manufacturers and merchants 
from foreign competition and eventually a large part of her economy and politics 
was controlled by foreign powers. The increasing intrusion of foreign powers into 
the Ottoman territory also affected the social structure of the Empire. The non-
Muslim communities found a supportive ally in European powers, which provided 
protection and citizenship. Towards the end of the nineteenth century, the split in 
the Ottoman society along religious and economic lines became stronger, which in 
turn led to serious ethnic conflicts.  

In this presentation, two cities, Adana and Mersin, will be taken as case 
studies to reflect the relations between the Armenian and Turkish communities 
during the period of transformation in the political, economic and social structure 
of the Ottoman Empire. Mersin is a port town on the Mediterranean coast of 
southern Turkey and Adana is the agricultural production center of the Cilician 
Plains since ancient times. With the help of the primary sources, mainly Turkish, 
British and American archival documents, the fluctuations in relations between the 
Armenian and Turkish communities from the second half of the nineteenth century 
until the end of the Ottoman Empire will be examined in this presentation. The 
centuries-long cohabitation of the Armenian and Turkish population in Cilicia will 
be analyzed by emphasizing the reasons behind the deterioration of relations in the 
mentioned historical context.  

Keywords: Adana, Mersin, Cohabitation, Inter-Ethnic Relations, Turkish-
Armenian Relations. 

                                                           
*  Çukurova University, International Relations 
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SOUTH ASIAN REGIONAL SECURITY COMPLEX: AN 
EVALUATION OF PAKISTAN’S SECURITY POLICIES 

Dr. Res. Assist. Çağla Mavruk CAVLAK* 

ABSTRACT: 

This study focuses on South Asian Security Complex with a special 
emphasis on Pakistan's security strategies in the post-Cold War era. While regional 
distribution of power is highly unequal in South Asia, and India is referred as the 
regional hegemon in South Asian local hierarchy, Pakistan is still an influential 
regional actor in South Asia which influences regional dynamics through its 
foreign relations and security policies. Especially the Kashmir issue between India 
and Pakistan has been affecting regional security dynamics and foreign policy 
strategies of both countries since 1948. After 9/11, external powers have also 
largely involved in regional affairs and affected sub-system dynamics of South 
Asia. This study's theoretical framework departs from Regional Security Complex 
Theory (RSCT), as developed by Buzan and Waever to analyze South Asian sub-
system with a special focus on Pakistan's foreign policy strategies and how these 
strategies affect regional security. Using RSCT as a regional approach to security 
studies will enable us to examine security dimension of South Asian regional 
interaction and security interdependence. This study will also consider the effects 
of changing international environment and the role of external powers such as 
China and USA on South Asian security dynamics.  

Keywords: Regional Security, Regional Security Complex Theory, Foreign 
Policy Strategies, South Asia. 
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EVALUATING TURKEY’S DEFENSE INDUSTRY IN LIGHT OF 
JAPANESE AND BRAZILIAN CASES 

Assist. Prof. H. Kürşad ASLAN  
Esra Merve ÇALIŞKAN* 

ABSTRACT 

When the world politics has been shifting towards multipolarity Turkey's 
recent disobedient behaviors such as thinking to buy Chinese air defense systems, 
purchase of S-400 air defense systems from Russia, negative attitudes towards 
Israel angered many Americans and caused severe objections. These events 
revived the discussions about economic nationalism in industrial policies again. 
Turks still remember that American embargo on Turkey due to the Cyprus 
intervention in 1974. The crisis enabled Turkey to establish its own defense 
industry. The Turkish Armed Forces Strengthening Foundation (TSKGV) was 
established after the embargo. Turkish officials understood that it was necessary 
reduce the defense industry's dependence on imports. Economic nationalism was 
still dominant paradigm in the 1980s: many national defense companies, including 
the Turkish Aerospace Industries (TAI), ASELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN, 

HAVELSAN, and ROKETSAN came into life during those days. The year 2004 
was a new turning point for Turkey to accelerate its emphasis on economic 
nationalism and improvements in defense industry. During the AK Party era 
Turkey has been displaying its desire for Turkey to achieve complete independence 
in defense sector, and to produce its own national tank, ship, helicopter, satellite 
and even war plane. Now Turkey is home to two of the world's 100 largest defense 
companies, Aselsan and TUSAS. Defense exports reached to $1.65 billion, and 
Turkey wants its defense exports to reach $25 billion a year. Having said all these 
positive developments about Turkey’s defense industry one must be cautious about 

potential dangers in the industrial development policies. For example, Japan's 
defense production model, which was portrayed as an exemplar of techno-
nationalism, is now displaying structural limits. Japan now faces constrained 
defense budgets, poor procurement management, diminishing competency in 
military technologies. This article makes a comparative case analysis and explores 
potential weaknesses in Turkey’s defense industry and tries to answer the research 

question “what are the potential challenges Turkey might face in its development 

of defense industry?” Some probable answers include bureaucratic failures, misuse 

of public office, corruption practices, deficiencies in macro governance, building 
human capital, reaching international markets among others. Taking lessons from 
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Japan and Brazil cases this paper will employ in-dept interviews with bureaucrats, 
private sector representatives, experts and politicians to find out potential 
impediments in the development of Turkey’s defense industry, particularly 

regarding high tech production.  

Key Words: industrial policy, defense industry, economic nationalism, 
middle-income trap, university-industry cooperation. 
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TÜRKİYE’DE KADININ SİYASETTE TEMSİLİ: KANUN 

TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Tolga BULUT945 
Arş. Gör. Emel İLTER946 

ÖZET 

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınlar yüzyıllardır 

geleneksel yaşam biçimleri, hukuksal düzenlemeler, vs. birçok nedenden dolayı 

yaşadıkları toplumun siyasal sistemiyle yeterince bağ kuramamışlardır. Geleneksel 

yaşam biçiminin terk edilerek çağdaş yaşam biçiminin hayata geçirilmesi 

kadınların siyasi anlamda kazanımlar elde etmesini sağlamış özellikle seçme 

seçilme konusunda eşitlikçi düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ancak günümüzde 

kadınların siyasal karar alma mekanizmalarında yer alması ve politikalar 

üretebilmesi erkeklerle eşit düzeye erişememiştir. Bu durum ise siyasal temsil 

konusunda cinsiyetler arası eşitsizlik sorununu gündeme getirmektedir.  

Siyasal temsilin demokratik şekilde gerçekleşmesi ve daha kapsayıcı olması 

kadınların siyasal karar alma sürecine dahil edilmesiyle mümkün olmaktadır. 

Kadınlar erkeklere göre farklı sosyal, ekonomik, siyasal çıkarlara sahiptir. Bundan 

dolayı kadının siyasette temsili kadın çıkarlarının görünür kılınması açısından da 

önem arz etmektedir. Kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsili, kadının 

siyasette sayısal açıdan var olması ve seçmenleri temsil etmesinin ötesinde farklı 

anlam taşımaktadır. Kadının esaslı temsili, kadınların önceliklerini göz önünde 

bulundurmak, problemlerini çözmek için mücadele etmek ve kadının hem özel 

hem de kamusal alanda konumunu iyileştirici politikalar üretmek anlamına 

gelmektedir. 

 Bu anlamda kadının temsili ile ilgili yapılan çalışmalar daha çok gelişmiş 

Batı ülkelerini incelemekte gelişmekte olan ve özellikle Müslüman ülkelerde 

kadının siyasette temsili konusu ihmal edilmektedir. Çalışmada kadının esaslı 

temsili Türkiye örneği üzerinden ele alınmaktadır. Çalışmada kadın 

parlamenterlerin mecliste doğrudan kadınla ilgili olan konular ile feminen olarak 

nitelendirilen konulara ne derece yoğunlaştığı, kadınların var olan sorunlarını 

çözme noktasında bir işleve sahip olup olmadığı araştırılmaktadır. Elde edilen 

veriler ışığında milletvekillerinin cinsiyetinin ve mensubu olduğu partinin mecliste 

kadının esaslı temsili üzerinde ortaya çıkardığı farklılıklar incelenmektedir. Bu 
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bakımdan çalışma hem cinsiyet alanında yapılan çalışmalara hem de partiler arası 

rekabet alanında yapılan çalışmalara katkıda bulunmaktadır.  

Çalışmada Comparative Agendas Project (CAP) tarafından geliştirilen 

içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. 2003-2013 yılları arasında meclise sunulan 

3500 adet kanun teklifinin içerik kodlamasının yapılması ile oluşan orjinal bir veri 

seti kullanılmaktadır. Söz konusu kanun teklifleri, özetleri dikkate alınarak 21 

genel ve 240 alt başlık altında kodlanmakta ve elde edilen verilere ekonometrik 
analiz yöntemi uygulanmaktadır. Kanun teklifleri kodlanıp başlıklara dağıtıldıktan 

sonra her başlık altında sunulan kanun tekliflerinin yüzdesel verileri elde edilerek 

yıllara göre TBMM’nin politika önceliklerinin ne olduğu ve her yıl ne şekilde 

değiştiği sayısal olarak ortaya konmaktadır. Benzer şekilde partilerin, 

milletvekillerinin de politika öncelikleri belirlenerek yıllara göre gösterdiği 

değişim ölçülmektedir. Bu bağlamda istatistiki analiz kullanılarak kadınların 

öncelik verdiği konu ve sorunların siyasetçiler ve siyasi partiler tarafından ne 

derece politika çıktılarına yansıtıldığı yorumlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal temsil, Kadın, Türkiye, Cinsiyet, Kanun 

Teklifi 

ABSTRACT:  

The women, who make up about half of the world’s population, could not 

establish a sufficient connection with the political system of the society they live in 
for many reasons as traditional lifestyles, legal arrangements, etc. The 
abandonment of the traditional way of life and the adaptation of the modern life-
style enabled women to attain political gains, and equal opportunities have been 
implemented especially in the election process. However, women's ability to 
participate in political decision making mechanisms and to produce policies have 
not reached the same level with men. This situation raises the question of gender 
inequality in political representation. 

The inclusion of women in the political decision-making process enables 
political representation to take place in a democratic way and to be more inclusive. 
The women have different social, economic and political interests with regard to 
the men. Therefore, the representation of women in politics is important for 
making women's interests visible. The representation of women in decision-
making mechanisms has a different meaning beyond the numerical amount of the 
women exist in politics and represent voters. The existence of women in politics 
necessitates taking into account the priorities of women, struggling to solve their 
problems and producing policies that improve the position of women both in the 
public and private spheres. In this sense, the studies on the representation of 
women are mostly examined in the developed Western countries, and the issue of 
women in politics is neglected especially in Muslim countries. 
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In this context, representation of women over the case of Turkey is 
discussed in the study. The study investigates the extent to which female 
parliamentarians are concentrated on feminist and feminine issues in the parliament 
and whether the women have a function in solving the existing problems of them. 
In the light of the data acquired, the differences on the representation of women in 
the parliament due to gender of deputies and the party they belong is examined. In 
this respect, the study contributes to both gender-related studies and the researchs 
in the field of cross-party competition. 

The content analysis method developed by Comparative Agendas Project 
(CAP) is adopted in the study. An original data set is used which is formed by 
content coding of 3500 bills submitted to parliament between the years of 2003-
2013. These bills are coded under 21 general and 240 subheadings in terms of their 
summaries and econometric analysis method is applied to the obtained data. After 
the bills are coded and distributed by title, the percentage data of the law proposals 
submitted under each title will be obtained and in this way the policy priorities of 
the Turkish Grand National Assembly over the years and how it changes every 
year can be revealed numerically. Similarly, the policy priorities of parties and 
MPs will be revealed and the change in the priorities of the parties by year can be 
measured. In this context, by using statistical analysis, it can be interpreted to what 
extent the issues and problems that women prioritize are reflected in policy 
outcomes by politicians and political parties. 

Key Words: Political representation, women, Turkey, gender, law proposal 

GİRİŞ 

Siyasal temsil uzun tarihsel geçmişe dayanan bir kavramdır. Temsil eden ve 
temsil edilen olmak üzere iki tarafı bulunan bu kavram günümüzde birçok 

çalışmaya kaynaklık etmektedir. Her toplum siyasette temsil edilmesi gereken 

farklı grup ve sınıflar barındırmaktadır. Temsil eden ve temsil edilen ilişkisinin 

demokratik olması bu noktada anlam kazanmaktadır. Toplumun farklı kesimlerinin 

parlamentoda bulunması temsil ettiği grubun çıkarlarını görünür kılması 

beklenmektedir. Bu aynı zamanda temsilin demokratik olarak gerçekleştiğinin de 

bir göstergesidir. Kadınlar da toplumda farklı çıkar ve öncelikleri olan, farklı 

problemlere çözüm arayan bahsi geçen gruplardan birini oluşturmaktadır. 

Ancak uzun yıllardır kadınların siyasal hayata bireysel veya toplumsal 

katılımı noktasında sıkıntılar yaşanmış ve halen yaşanmakta, dünyanın birçok 

yerinde kadının eksik temsili sorunu çözülememektedir. Bazı ülkelerin 

parlamentolarında kadın sayısını artırmak için giriştikleri hukuksal ve politik 

çalışmalar da teorik olarak bazı tartışmaları gündeme getirmektedir. Ülkelerin 

karar organlarında kadınların sayısal varlığını artırma çalışmaları ile birlikte 

meclise seçilen kadınların seçmen kadınlar için ne tür politikalar ürettiklerinin veya 
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kadınların yaşadıkları sorunların siyasette ne kadar görünür kıldıklarının da 

düşünülmesi gerektiğinin vurgusu yapılmaktadır. Kadının siyasette temsili bu 

bağlamda siyaset biliminin önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.  

Güncel gelişmeler, demokratik katılım ve kadının siyasetteki rolü ve önemi 

ışığında bu araştırma, kadınların betimleyici temsilinin (descriptive representation) 
esaslı temsile (substantive representation) ne derece yansıdığının anlaşılması 

açısından önemli bir çalışma olmaktadır. Mevcut literatürde kadınların sayısal 

temsiliyle alakalı çalışmalar genellikle anket çalışmaları ve mülakatla sınırlı 

kalmakta, konu olarak da genellikle sosyal hayatta karşılaşılan problemler ele 

alınmaktadır. Bu bağlamda, ülke çapında kadınların mecliste artan çoğunluğunun 

siyaseten ne gibi sonuçlar doğurduğu incelenmemektedir. Bu bağlamda bu çalışma 

literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmakla kalmamakta, aynı zamanda yöntem 

olarak hâlihazırda 18 ülkede kullanılmakta olan bir kodlama sistemi kullanarak 

elde edilen verilerin karşılaştırmalı analizinin yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

Ayrıca Batı kaynaklı literatürde islam kültürünün kadını sosyal ve siyasal yaşamda 

ikinci planda bıraktığı ve kadınların baskı ile karşılaştığı öne sürülmektedir. Bu 

bağlamda Müslüman ve demokratik bir ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi dinin 

kadının siyasetteki rolü üzerinde etkisinin olup olmadığı da araştırılmaktadır. 

Çalışmada Comparative Agendas Project (CAP) tarafından geliştirilen 

içerik analizi ve başlık kodlama yöntemini benimsemiştir. Bu bağlamda 2003-2015 
yılları arasında TBMM ‘ye sunulan kanun teklifleri esas alınarak Türkiye’nin 

politik gündeminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda milletvekilleri ve 

partiler bazında politika önceliklerinin neler olduğu bu önceliklerin yıllara göre 

değişimi izlenebilmektedir. Literatürde sıkça bahsedilen soft issue olarak 

adlandırılan feminen konu olarak nitelendirdiğimiz kadınların daha çok ilgi 

gösterdiği düşünülen konular ile doğrudan kadınları ilgilendiren konuların 

parlamento da ne kadar sıklıkta, kim ve kimler tarafından veya hangi dönemlerde 

dikkate alındığı yada alınmadığı da tespit edilmektedir. Bunun yanında 

milletvekillerinin kişisel özellikleri de kodlanmakta (yaş, eğitim, meslek, 

parlamento tecrübesi, parti yöneticiliği vb.) ve söz konusu özelliklerin 

milletvekillerinin meclis davranışlarını ne yönde etkilediği istatistiki yöntem 

aracılığıyla analiz edilmektedir.  

Bu bağlamda çalışmada ilk olarak siyasal temsil kavramı ve kadının 

siyasette temsili ile ilgili gerçekleşen değişim teorik çerçevede bahsedilerek 

Türkiye’de kadın ve siyaset çalışmaları genel hatları ile incelenecektir. Sonraki 
aşamada analiz için nasıl bir yol izlendiği açıklanarak, yapılan analizin bulguları 

yorumlanacaktır.  
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SİYASETTE KADININ TEMSİLİ 

Birinin veya bir topluluğun adına davranma anlamına gelen947 ve tarihi 
12.yüzyıla kadar eskiye götürülebilen temsil kelimesi çok boyutlu bir kavramdır. 

Temsil nedir sorusuna tek bir tanım ile cevap verebilmek, kimin, nasıl, ne kadar 

temsil edildiği sorularını cevaplayabilmek kavramın doğası gereği zor 

görünmektedir.948  

Hanna Fenichel Pitkin The Concept of Representation (1967)  belki de 
siyasal temsilin en açık tanımlarından birini sunmaktadır. Siyasal temsil genel 

olarak, politika yapma süreçlerinde vatandaşların problemlerini, görüşlerini ve 

bakış açılarını sunma eylemi şeklinde tanımlanmaktadır. Siyasal temsil ile ilgili 
çalışmalar, Amerikalı Siyaset teorisyeni Hanna Fenichel Pitkin’in bahsi geçen bu 

çalışmasına dayandırılmaktadır. Çalışmada tarihsel olarak kavrama yüklenen 

değişik anlamlar mercek altına alınarak, kavram dört grup altında incelenmektedir. 

Bunlardan ilki bir grup insan ya da belli bir sınıfın genelini yansıtan bir portre olan 

Betimleyici temsil. İkincisi temsilin sembollerle gerçekleştirilmesi olarak ifade 

edilen Sembolik temsil, Üçüncüsü siyasal topluluk adına kararlar alabilmesi için 

seçimler yoluyla kişinin yetkilendirilmesi şeklinde tanımlanan Resmi temsil ve son 

olarak temsil edilen organ ya da kişilerin yararına sonuç doğuracak eylemlerde 

bulunulması olarak tanımlanan Esaslı temsildir.949 Bahsi geçen her görüş siyasal 

temsilin tanımlanmasında farklı bir yaklaşım sağlamaktadır. Ancak Pitkin’in 

çalışmasında siyasal temsilin bahsi geçen tanımlamalarla bir bütün oluşturduğu 

fikri Philips gibi bazı teorisyenler tarafından kabul görmemekte temsilin bir ya da 

iki yönü ele alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Betimleyici ve Esaslı temsilin 

birbirinden ayrılamayacağını herhangi bir grup üyesinin karar mercilerinde 

olmasının gruba yönelik politikaları da geliştireceği vurgulanmaktadır.950 Bu 
tanımlamaların sıkça vurgulandığı siyasal temsilin toplumsal cinsiyet temelinde 
incelendiği çalışmalarda esaslı ve betimleyici kavramları arasındaki ilişkinin 

kadınların temsili üzerinde etkisi olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu bağlamda da 

sıkça vurgulanan kadınların betimsel temsilini artırmak için düşünülen kritik eşik 

uygulamasıdır. 

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin özellikle 20.yy’ın ikinci 

yarısından itibaren artmasına ve kadın hak ve özgürlükleri kapsamında yapılan 

düzenlemelere rağmen siyasette temsil konusunda kadınların yeterli seviyede 

olmaması bilim insanlarını ve siyasetçileri bu konuda çözüm arayışlarına sevk 

                                                           
947  Türk Dil Kurumu, 2018, http://www.tdk.gov.tr/ (E.T. 09.11.2018). 
948  Birsen Öz, “Siyasal Temsil”, I.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 35, (Ekim 2006),7. 
949  Hanna Fenichel Pitkin, The Concept of Representation, (London: University of 

California Press,1967), 60-241. 
950  Anne Phillips, The Politics of Presence, (Oxford: Clarendon Press, 1995), 1-27. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

622 

etmiştir. Birçok ülkenin kendi parlamentosunda kadın temsil sayısını artırmak için 

gerçekleştirdiği Kota uygulaması bunun en etkili yollarından biri olarak dikkat 

çekmektedir. Ülkelerin kadın temsiliyle ilgili kendi meclislerinde alt sınır olarak 

belirledikleri oranlar ise; Kritik eşik (Critical Mass) olarak adlandırılmaktadır. Bu 

konu üzerine yapılan tartışmalar, Rosabeth Moss Kanter’ın 1977’de kaleme aldığı 

“Some Effects of Proportions on Group Life”, ve “Men and Women of the 
Corporation” adlı çalışmalara, Drude Dahlerup tarafından 1988 yılında yazılan 

“From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics” adlı 

çalışmaya dayandırılmaktadır.951 Kanter’in çalışmasında bir Amerikan şirketinde 
farklı kültür kategorilerine ve statülerine sahip insanların grup içerisindeki 

etkileşimleri gözlemlenmektedir. Değişen grup dinamiklerinin (cinsiyet, etnik 

köken..vb) örgüt kültürü üzerindeki etkisini araştırabilmek için 4 farklı çoğunluk 

azınlık dağılımından oluşan tipoloji oluşturulmaktadır: Çarpık gruplar (85:15 

oranı), Eğik gruplar (65:35 oranı), Tekdüze gruplar (100:0 oranı) ve Dengeli 

gruplar (60:40-50:50 oranları).952 Dahlerup’un çalışmasında, Kanter’in analizi 

siyasette kadın çalışmaları için genişletilmekte ve kritik kütle kavramına atıfta 

bulunulmaktadır. Kanter’in çalışmaları critical mass kavramının merkezinde yer 

alırken yukarı da belirtilen oranlar critical mass araştırmalarında nadiren 

gözükmektedir. Dahlerup’un kritik kütle oluşturma noktası olarak %30 önerisi 

birçok çalışmada ve ülkelerin siyasi yapılarında yer almaktadır.953 Üç çalışmanın 

da ortak özelliği kadın tecrübelerinin analiz edilmesi şeklindedir. Çalışmaların 

amacı siyasi ve kurumsal alanda azınlık oluşturan kadınların sayısının 
arttırılmasının siyasi dinamiklere ne şekilde yansıyacağının belirlenmesiyle de 

ilintilidir. Betimleyici temsil savunucuları seçmenlerin benzer demografik, 

deneyimsel, ırksal vb. özellikleri seçilmiş temsilcilerle aynı olması durumunu 

empati kurabilmeleri ve gerekli politikaları inşa etmeye yardımcı olduklarını 

savunmaktadırlar.954 

Temsil edilen ve temsil eden kişiler arasında bağlantı kurularak temsilin 

cinsiyet, dil vs. kriterlere dayanarak en iyi şekilde yapılabileceği düşüncesi 

1990’lardan itibaren yaygınlık kazanmaktadır. Bu alanda özellikle betimleyici 

temsilin kadın temsilini olumlu etkilediği çeşitli argümanlar ileri sürülerek 

gruplandırılmaktadır. Adalet, rol model, demokrasinin canlandırılması ve kadın 

                                                           
951  Sarah Childs ve Mona Lena Krook, “Critical Mass Theory and Women’sPpolitical 

Representation,” Political Studies, 56, (2008), 726. 
952  Rosabeth Moss Kanter, “Some Effects of Proportions on Group Life,”American Journal 

of Sociology,82/5, (1977), 966. 
953  Drude Dahlerup, “From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics,” 

Scandinavian Political Studies, 11/4, (1988), 281-287. 
954  Phillips, The Politics of Presence, 1-27.; Jane Mansbridge, “Should Blacks Represent 

Blacks and Women Represent Women? A Contingent ‘Yes,” Journal of Politics, 61/3, 
(1999), 642-646. 
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çıkarları şeklinde sınıflandırılan bu unsurların her birinin doğrudan veya dolaylı 

olarak kadın temsilini arttırdığı, kadın vatandaşların siyasi katılımlarında teşvik 

unsuru oluşturdukları ileri sürülmektedir.955 Betimleyici temsil ile ilgili yapılan 

çalışmalarda; Siyasi bilgi, kadın aday ve milletvekilleri varlığı, yeterli kadın temsili 

vb. bir çok faktörün kadınların siyasi katılım oranları, politik motivasyon, katılımcı 

eşitliği vb. çıktılar üzerindeki etkileri ele alınarak betimleyici temsilin çıktılar 

üzerinde olumlu yönüne vurgu yapılmaktadır.956 

Parlamentoda kadın sayısının arttırılması kadınların temsilini gerçek 

anlamda sağlıyor mu? Kadın vekiller, kadınların temsili noktasında fark 

yaratabiliyorlar mı? Kadın milletvekilleri kadınların ilgi ve çıkarlarını 

gerçekleştirebilmek için faaliyetlerde bulunuyor mu? gibi sorular çerçevesinde 

bilim insanları ve siyasetçiler arasında tartışmaların hızlanması özellikle 2000’li 

yıllardan sonra kadının temsili ile ilgili çalışmaların odağını Pitkin’in 1967’de 

belirttiği Esaslı temsile (Substantive representation) çevirmektedir. 

Kadınların temsili ile ilgili benzer soruların artması bu anlamda görüş 

ayrılıklarını da oluşturmuştur. Dünyada kadın temsilinin yüksek olduğu ülkelerden 

biri olan Ruanda’da yapılan bir analiz sonucu kadınların parlamentoda sayılarının 

artmasının parlamento kültürüne olumlu yansıdığı temsilcilerin fazla sayıda 

kadınla birlikte daha rahat ve kendilerini güvende hissederek çalıştıklarını gösteren 

kanıtlar sunulmaktadır. Politika gündemi açısından kadın temsilinin artması kadın 

dayanışması, kadınlar için bilinç artırma ve eğitim gibi öncelikler açısından olumlu 

gelişmeler sağladığı söylenmektedir.957 Bahsi geçen çalışmada kadınların sadece 

geleneksel kadın konularında (soft issue) temsil edilmeyip ekonomi, dış politika gb 

geleneksel olmayan alanlarda da temsil edildiği vurgulanmaktadır. Literatürde 

kadınların yetersiz temsilinin nedenlerine ağırlık verilerek genellikle Batı 

ülkelerinin analizi tercih edilirken bu çalışma kadının temsil oranının yüksek 

olduğu bir ülkeyi analiz ederek farklı bir perspektif sunmaktadır. Aynı doğrultuda 

bir başka çalışmada 

Belçika alt meclisinin bütçe tartışmalarından (1900-1979) çıkan 

konuşmalara dayanarak, kadınların betimleyici ve esaslı temsilleri arasındaki ilişki 

                                                           
955  Anne Philips, “Democracy and Representation: or, why should it matter who our 

representatives are,?” Feminism and Politics, 34, (1994), 67-68. 
956  Bknz: Susan B. Hansen, “Talking about politics: gender and contextual effects on 

political proselytizing,”The Journal of Politics, 59/1, (1997), 86-87., Kira Sanbonmatsu, 
“Gender-Related Political Knowledge and the Descriptive Representation of Women,” 
Political Behavior, 25/4, (2003), 375-377., Marc Bühlmann ve Lisa Schädel, 

“Representation Matters: The Impact of Descrıptıve Women's Representation on The 

Political Involvement of Women,” Representation, 48/1, (2012), 108-109. 
957  By Claire Devlin ve Robert Elgie, “The Effect of Increased Womens’s Representation in 

Parliament: The Case of Rwanda,” Parliamentary Affairs, 61/2, (2008), 45-49. 
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araştırılmaktadır. Öncelikle milletvekili olarak kadınların meclisteki etkilerinin 

niceliksel boyutu, daha sonra da kadınların meclisteki varlığının kadınların esaslı 

temsil düzeyini etkileyip etkilemediği sorgulanmaktadır. Sonuç olarak, Mecliste 

bütçe tartışmaları sırasında milletvekilleri tarafından kadın yararına olacak 

politikaların niceliksel analizinde, kadın milletvekillerinin varlığı ile kadın lehine 

uygulamaların sayısı arasında pozitif ilişkinin bulunmadığı tespit edilmektedir. 

Ancak kadın milletvekillerinin katkısının mecliste kadınları temsil etmeye 
başladıklarından itibaren hissedildiği ve sayılarına oranla kadınları iyi temsil 

ettikleri ifade edilmektedir. Aynı zamanda kadının daha yüksek betimsel 

temsilinin, esaslı temsili geliştirdiği gösterilmektedir.958 

Ancak kimi çalışmalarda Feminist yaklaşımların kadın kadını temsil ediyor 

mu?/fark yaratabiliyor mu? Sorularından ziyade kadınlar için davranmayı iddia 

eden ve SRW olarak kısaltılan (Where-Why-How does substantive representation 
of women ocur?) gibi alternatif sorulara doğru ilerlemenin esaslı temsili anlamak 
noktasında faydalı olacağı savunulmaktadır. Parlamentoda kadın sorunlarının ele 

alınması, politikalar üretilmesi ve kadın çıkarlarının görünür kılınması bahsi geçen 

her bir soru için temsil temelinde verilebilecek cevapların analiz edilmesiyle 
mümkün olacağı savunulmaktadır.959 

Kadının temsilinin daha iyi değerlendirilebilmesi için özellikle son 

dönemlerde yapılan çalışmalarda demokrasi, muhafazakarlık, gayri safi yurt içi 

hasıla, seçim tipi vb. değişkenlerin kullanıldığı dikkat çekmektedir.960 

Türkiye’de kadınların siyasete katılımı 1930’lu yıllara kadar geri 

götürebilirse de kadınların parlamentoda temsilinin istenilen düzeyde olmadığı 

görülmektedir. Türkiye’de kadının siyasette temsiliyle ilgili çalışmalar çoğunlukla 

toplumsal ve sosyolojik boyutlara vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda çalışmalar 

Türkiye’de kadın haklarının gelişimini ve yaşadıklarım sorunları tarihsel 

perspektifle ele alarak kadınların 20.yy’ın ilk yarısında elde ettikleri siyasal haklara 

odaklanmaktadır.961 Çalışmalar aynı zamanda Türkiye’de kadının elde ettiği 

                                                           
958  Karen Celis, “Substantive Representation of Women: The Representation of Women's 

Interests and the Impact of Descriptive Representation in the Belgian Parliament (1900–

1979),” Journal of Women, Politics & Policy, 28/2, (2006), 94-100. 
959  Karen Celis , Sarah Childs , Johanna Kantola ve Mona Lena Krook, “Rethinking 

Women's Substantive Representation”,Representation, 44/2, (2008), 99. 
960  Bknz: Karen Celis ve Sarah Childs, “The Substantive Representation of Women: What 

to Do with Conservative Claims,?” Political Studies, 60, (2012), 213-225., Daniel 
Stockemer, “Women’s Parliamentary Representation: Are Women More highly 

Represented in (consalidated) Democracies than in non-democracies,?” Contemporary 

Politics, 15/4, 429-443. 
961  Leyla Kırkpınar, Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın, (İzmir: Zeus 

Yayınları,2009), 1-5. 
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hakların ve kadının siyasete girmesinin getirdiği değişimlerin toplumsal değerlere 

nasıl etki ettiğini görebilmeyi sağlamaktadır. 

 Türkiye’de toplumsal ve kültürel değerler, erkek egemen toplum özellikleri 

kadınların temsilini etkileyen önemli unsurların başında gelmektedir. 1980 

sonrasında kadın kollarının faaliyetlerinin yasaklanması da kadınların kurumsal 

siyasete katılımı için bir yolun kapanmasına neden olmaktadır. 1980 sonrası 

dönemde kadınların siyasette var olması doğrudan erkeklerle ilişkiyi ve rekabeti 

getirecek şekilde imkan bulmaktadır. Bu şartlarda aktif olarak politika yapan 

kadınların siyaset için alacakları ağırlıkların da erkekler tarafından belirlenmesine 

neden olmaktadır. 962  

Türkiye’de yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak kadının esaslı temsiline 

odaklanan çalışmalarda bulunmaktadır. Çalışmalardan birinde 2002’de mecliste 

bulunan 20 kadın milletvekili ile derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak 

politika çıktıları ile ilgili olasılık ve koşullar üzerinde durulmaktadır.963 Çalışmada 

Kadınların esaslı temsili için uygun bir ortam olup olmadığı ve kadın 

milletvekillerinin cinsiyet eşitliğini sağlama noktasında önemli aktörler olup 

olmadığı gözlemlenmek istenmektedir. Araştırma sonucunda kadın 

milletvekillerinin parti üyeliğine bakılmaksızın parti disiplini altında kaldıkları 

tespit edilmektedir. Farklı partilerden gelen kadın milletvekilleri arasında işbirliği 

konusunda zorluk yaşandığı vurgulanmaktadır. Erkek milletvekillerinin kadın 

milletvekillerine oranla daha sık diyalog kurabildikleri aynı zamanda da kadınlara 

göre ilişkilerinin daha rekabetçi ve sert olduğu belirtilmektedir. Kadınların 

parlamentoda sayısal azlığı, kadın milletvekillerinin endişelerini ya da bakış 

açılarını bastırmalarına sebebiyet vermediği gibi parlamento da kadın milletvekili 

sayısındaki artış da kadının esaslı temsilini garanti etmediği sonucuna 

varılmaktadır. 

Türkiye’de demokratikleşme sürecinin tarihinden bahsederek, İslami 

geçmişe sahip partinin (AKP) iktidara gelmesinin ardından şekillenen İslam ve 

siyaset örgüsünün cinsiyete bağlı etkilerinin incelemesi noktasında önceki 

çalışmalardan ayrılan Türkiyenin geçirdiği siyasal dönüşümleri tarihsel olarak 

tahlil edebilmeyi sağlayan Yeşim Arat’ın çalışmasında964 Türkiye’nin demokrasi 

bağlamında kültürel bir dönüşüm geçirerek 1920’lerin başında kendini laikliğe 

adadığı vurgulanmakta Ancak; yapılan seçimler sonucu özelikle dinsel değerlere 

                                                           
962  Ayşe Güneş Ayata, “Türkiye’de Kadının Siyasete Katılımı,” 1980’ler Türkiyesi’nde 

Kadın Bakış Açısından Kadınlar, (Ed. Şirin Tekeli), (2015), 271. 
963  Ayşe Güneş Ayata ve Fatma Tütüncü, “Critical Acts without a Critical Mass: The 

Substantive Representation of Women in the Turkish Parliament,” Parliamentary 

Affairs, 61/3, (2008), 464-466. 
964  Yeşim Arat “Religion, Politics and Gender Equality in Turkey: implications of a 

democratic paradox,?” Third World Quarterly, 31/6, (2010), 869-884. 
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sahip muhafazakâr kadroların devletin birçok kademesine taşınmasının ve 

örgütlenmeye gidilmesinin kadınlar için olumsuz bir durum yarattığı 

söylenmektedir. Bu görüşlerin kadınlar için geleneksel rolleri teşvik ettiğine ve 

kadınların seçimlerinin, kamusal dünyaya entegre olmasını kısıtladığı 

vurgulanmaktadır.  

YÖNTEM  

Çalışmada nicel araştırma tekniği izlenerek Comparative Agendas Project 
(CAP) tarafından geliştirilen içerik analizi ve başlık kodlama yöntemini 

benimsenmiştir. CAP, Amerikan Politika Gündemi Projesinin genişletilmiş ve 

diğer ülkelere uygulanmış halini ifade etmektedir. 1990’ların başında Amerika’da 
politika gündemlerinin içeriği hakkında veri toplamak için Frank Baumgartner and 

Bryan Jones tarafından başlatılan politika gündemleri projesi, ABD’de değişen 

politika gündemini incelemek ve açıklamak için önemli bir rol üstlenmiştir. 

Politika gündem projesi olarak ifade edilen bu çalışma daha sonra Kanada, 
Belçika, Danimarka, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Portekiz, 
İspanya, Birleşik Krallık, ABD, Pensilvanya eyaleti, Hollanda, İsviçre gibi eyalet 
ve ülkelerde Karşılaştırmalı gündemler projesi olarak kabul edilerek 

uygulanmıştır.965  

Projede ABD kongresinin politik dikkatini analiz edebilmek için ülke 

gündeminde yer alan konulara göre oluşturulmuş bir kod kitabı kullanılmaktadır. 

Meclis faaliyetleri içerikleri esas alınarak bu kod kitabındaki ilgili başlıklar altında 

toplanmaktadır. Belirlenen bu kodlar 19 ana 250 alt başlık altında politikanın özel 

ve fonksiyonel alanlarıyla ilgili olarak belirlenmiştir. Makroekonomi, sağlık ve 

tarım (başlıca kodlar) ve tarımsal ticaret, tarımsal devlet destekleri, işsizlik ve 

yükseköğrenim (küçük kodlar) gibi belirli ve işlevsel politika alanları ile ilgilidir. 

Elde edilen bu veriler çeşitli ülkelerin politika gündemlerini hem zaman içinde 

hem de ülkeler arasında evrimini ölçmek için kullanılabilir hale getirmiştir.966  

Kod kitabının her ülke gündemine uygulanabilirliğini sağlamak için yeni alt 

kodlar geliştirilerek çeşitli revizyondan geçmiştir.967 Projenin Uygulandığı 

Ülkelerde ölçülmek istenen durum belirlenen herhangi bir koda verilen dikkatin 
miktarıdır 

                                                           
965  Keith Dowding, Andrew Hındmoor ve, Aaron Martin, “ The Comparative Policy 

Agendas Project: Theory, Measurement and Findings,” Journal of Public Policy, 36/1, 

(2015), 3-4. 
966  Peter John, “The Policy Agendas Project: A Review,” Journal of European Public 

Policy,13/7, (2006), 975.  
967  Bknz: https://www.comparativeagendas.net/datasets_codebooks (E.T. 09.11.2018). 
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Karşılaştırmalı Gündem Projesi Ana Başlıkları (CAP Ana Başlıkları) 

1. Makro ekonomi  2. İnsan Hakları  3. Sağlık 4. Tarım 5. İşçi ve Çalışan 

Hakları 6. Eğitim  7. Çevre 8. Enerji  9. Göç 10. Ulaşım  12. Adalet Sistemi 13. 
Sosyal Politikalar 14. Konut Politikaları15. Ticaret ve Endüstri Politikaları 16. 
Savunma 17. Bilim ve Teknoloji 18. Dış Ticaret 19. Dış İlişkiler 20. Devlet ve 
Kamu Yönetimi  21. Kamu Arazileri ve Su Kaynaklarının Yönetimi  23. Kültür ve 

Turizm 

Karşılaştırmalı Gündem Projesi (CAP) 12. Adalet Sistemi Alt 

Başlıkları 

1201. Kolluk Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma (Suçla mücadele eden devlet 

kurumları), itfaiye 
1202. Beyaz Yaka Suçları, Finansal Suçlar, Nitelikli ve Organize Suçlar  
1203. Uyuşturucu Üretimi, Ticareti ve Bunun Kontrolü 
1204. Adliyeler ve Mahkemeler1205. Cezaevleri    
1206. Çocuk Suçları ve Çocuk Adalet Sistemi 
1207. Çocukların Suistimali ve Çocuk Pornosu 
1208. Aile Meseleleri (Doğum-Olum ve Evlilik) 
1210. Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk   
1211. Kamu Düzeni, Ayaklanma ve Suçların Önlenmesi….. 
1223. Ulusal Afet Yardımı 1299. Diğer 

 

Çalışma nicel analiz sonucu elde edilen veriler ışığında 

değerlendirilmektedir. Bunun için öncelikle siyasi partilerin ve milletvekillerinin 

meclis faaliyetlerinin detaylı bir envanteri çıkarılmaktadır. Çalışma parlamenter 

aktivitelerin içeriğine odaklanarak ve ortak bir başlık kodlama sistemi kullanılarak 

parlamenter aktivitelerin içerik kodlamasını yapmaktadır. 2003-2015 yılları 

arasında meclise sunulan 3500 adet kanun teklifinin içerik kodlamasının yapılması 

ile oluşan orjinal bir veri seti kullanılmaktadır. Söz konusu kanun teklifleri, özetleri 

dikkate alınarak 21 genel ve 240 alt başlık altında kodlanarak regresyon analizi 

yapılmaktadır. Bu strateji hem söz konusu vakaların sıklığının (ne sıklıkta 

gerçekleştiğinin) ölçülmesini sağlamakta, hem de her bir vakanın detaylı bir 

şekilde incelenmesine olanak sağlamaktadır. Kapsamlı ve detaylı kodlama farklı 

karar alma mekanizmalarının ve farklı ülkelerin karşılaştırılması bağlamında 

güvenilirlik sağlamaktadır.  

Kodlama örneği olarak aşağıdaki kanun teklifini ele alalım: 

Teklif ile, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin önlenmesi amacıyla 

Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılması öngörülmektedir. 
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Söz konusu kanun teklifi genel başlık olarak adalet ile alakalı olduğu için 

“Hukuk, Suç, Aile meseleleri” başlığı altında “12” sayısıyla kodlanacaktır. İçerik 

olarak kadına yönelik şiddet ile alakali olduğu için “Aile Meseleleri” başlığı 

altında “1208” sayısı ile kodlanmaktadır. 

Bu şekilde tüm kanun teklifleri kodlanıp başlıklara dağıtıldıktan sonra her 

başlık altında sunulan kanun tekliflerinin yüzdesel verileri elde edilmektedir. 

Böylelikle, belirtilen yıllar arasında TBMM’ye sunulan kanun tekliflerinin 

yüzdesel değerleri belirtilen her bir madde için ayrı ayrı ortaya konulmaktadır. Bu 

sayede yıllara göre TBMM’nin politika önceliklerinin ne olduğu ve her yıl ne 

şekilde değiştiği sayısal olarak ortaya konulabilmektedir. Benzer şekilde partilerin 

de politika öncelikleri ortaya çıkarılarak partilerin önceliklerinin yılara göre 

gösterdiği değişim ölçülebilmektedir. Daha sonra her bir kanun teklifini literatürde 

kabul görmüş women issue veya soft issue olarak bilinen Kadın konuları (CAP 2-
3-6-7-13-21.maddeleri) ve feminist konular(kadın sorunlarını ilgilendirip 

ilgilendirmediği) ayrımı olmak üzere iki ayrı sütunda (1 veya 0 şeklinde) ikili 
kodlamaya tabii tutulmaktadır.  

Örnek:  

1-Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi ile ilgili bir kanun 

teklifi  

2- Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınması ile ilgili bir 

başka kanun teklifi 
Yukarıda sözü edilen Kanun Teklifleri Feminist konu kapsamında 

kodlandığı zaman kadınla doğrudan alakalı konular olduğu için 1 olarak 

kodlanmaktadır. Kadın ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan kanun teklifleri de 

0 olarak kodlanmaktadır. 

Örnek: 

1a- Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

2a-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakk. Kanun Teklifi 
Yukarıda bahsedilen (1a ve 2a) iki kanun teklifi kadın konuları kapsamında 

kodlamaya tabi tutulduğunda; Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi eğitimle alakalı olduğu için kadın konusu olarak 

kabul edilmekte ve 1 olarak kodlanmaktadır. Ancak; Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kadın konusu 

kapsamı dışında kaldığından 0 olarak kodlanmaktadır. 

 Bağımlı değişken (doğrudan kadınla ilgili konularda verilen kanun 

teklifleri) 
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 Ana Bağımsız Değişkenler: Dindarlık seviyesi ve Milletvekilinin Parti 

Aidiyeti 

 Kontrol amaçlı bağımsız değişkenler: Cinsiyet, Liderlik, Palamento 
tecrübesi, Kadın komisyonlarına üyelik.. 

BULGULAR 

2003-2015 yılları arasında AKP-MHP-CHP-BDP tarafından verilen kanun 

tekliflerinin parti ve cinsiyete göre dağılımı 

22. -23. -24. Dönem Kanun Teklifi MHP CHP BDP AK PARTİ 

Verilen toplam Kanun Teklifi Sayısı 480 1600 181 770 

Verilen toplam Kanun Teklifi içerisinde 

Kadın konularına eğilme sayıları 
124 458 65 226 

Kadınların verdikleri kanun teklifi sayısı 16 103 54 44 

Kadınların verdikleri kanun tekliflerinin 
kadın konularına eğilme sayıları 

12 47 25 13 

Erkeklerin verdikleri kanun teklifi sayısı 464 1497 127 726 

Erkeklerin verdikleri kanun tekliflerinin 
kadın konularına eğilme sayıları 

112 411 40 213 

 

2003-2015 yılları arasında toplamda kodlanan 3500 adet kanun teklifinin 

yaklaşık 3000 adeti AKP,MHP,HDP ve CHP’ye aittir. Çalışmada Meclise 

milletvekilleri bakımından sayıca hakim olan bahsi geçen dört parti üzerinden 

yorumlama yapılmaktadır. Verilen kanun tekliflerinin yaklaşık yarısının ana 

muhalefet partisi CHP tarafından verildiği görülmektedir. İktidardaki partinin 

eksikliklerine dikkat çekilmesi veya farkındalık oluşturması bakımından 

muhalefette olan partiler tarafından sayıca fazla verilmesi siyasetin doğası gereği 

normal görülmektedir. Asıl dikkati çeken nokta verilen 3000 adet kanun teklifi 
içerisinde doğrudan kadınla ilgili olan konulara (Anne çocuk sağlığı,kadına yönelik 

şiddet vs.) konularla ilgili verilen kanun teklifi oranının sadece %5 civarında 

olmasıdır.Soft issue (yumuşak konu) olarak adlandırılan kadınların daha çok ilgi 

gösterdiği alanlar olarak kabul edilen konulara %29 oranında dikkat çekildiği tespit 

edilmektedir. 

Buradan şöyle bir sonuca varabiliiriz ki partiler genel olarak hard issue (sert 

konu) olarak adlandırılan dış politika,ekonomi,dış ticaret vb. erkek konusu olarak 

nitelendirilen konularla ilgili olarak daha fazla kanun teklifi sunmakta ve ülke 

gündemi için daha önemli olduğunu düşünmektedir.  
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Kadınları doğrudan ilgilendiren konularla ilgili kanun teklifi verme üzerinde 

cinsiyetin rolü 

 

AKP milletvekillerinin kadın konu ve sorunlarıyla alakalı, bir kanun teklifi 

verme olasılığı merkezi sol CHP ve sol kanat HDP partilerine gore daha az 

olasılığa sahip görünmektedir. HDP’de kadın milletvekili sayısı fazla olduğundan 

dolayı kadın konularına eğilme oranlarının da buna parallel olarak fazla olduğu 

yorumu da yapılabilir. AKP milletvekillerinin gündeminde ağırlıklı olarak 

ekonomi,ticaret ve dış politika temalarının olduğu saptanmaktadır.MHP’nin 

doğrudan kadınlar ile alakalı konularda kanun teklifi verme oranı diğer partilere 
gore düşükken, feminen konularda ve özellikle eğitim alanında vermiş olduğu 

kanun teklifleri sayısının fazla olmasından dolayı bu oranı yükseltmektedir. 

 

Analiz sonucu: Kadınla ilgili verilen kanun teklifleri üzerinde etkili olan faktörler 
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Analizde kontrol amaçlı bağımsız değişken olarak kullandığımız feminen 

konularla alakalı komisyonlara üyelik, liderlik, paramento tecrübesi gibi faktörlerin 

çok önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Cinsiyete gore kadının temsil 

edilme durumu dikkate alındığında kadın milletvekillerinin erkek milletvekillerine 

göre kadını, kadın sorunları ve önceliklerini görünür kılan kanun teklifi verme 

olasılıklarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Çalışmada bölgelerin dindarlık seviyesinin kadınların esaslı temsili üzerinde 
herhangi bir etkiye sahip olmadığı gözlemlenmektedir. Karar mercilerinde kadının 

temsil edilmesi üzerinde negatif etkinin parti ideolojisi ve parti liderlerinin kadının 

geleneksel rolünü ön plana çıkaran söylemleriyle alakalı olduğu düşünülmektedir.  

SONUÇ: 

Siyasal temsil demokrasinin gereklerinden biri olmakla birlikte, toplum 
içinde yer alan grup veya sınıfların sesini duyurabilecekleri şekilde yapılmasıyla 

demokratik şekilde gerçekleşmiş olmaktadır. Bu anlamda akla ilk gelen belki de en 

önemlisi kadınların temsilidir. Yüzyıllar boyunca kadınların siyasal haklar elde 

etmek için verdikleri çabalar 20.yy dan itibaren meyvelerini vermeye başlamış olsa 

da bugün dünya siyasetine baktığımız zaman kadın temsilinin parlamentolarda 

istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Siyasetin erkek işi olarak görülmesi, 

kadınlara farklı geleneksel roller yüklenmesi, çeşitli sosyal kültürel değerler 

kadınların siyasette ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Çoğu ülkenin seçim politikası, 

partileri kadınların siyasette olması gerektiği inancına bile sahip değildir. Bu 

bağlamda siyasette kadın haklarının savunulması, kadın önceliklerinin gündeme 

alınarak politikalar üretilmesini de zorlaştırmaktadır. Bazı ülkeler 

parlamentolarında kadın sayılarını artırmak için çeşitli politikalar üretmekte ve bu 

anlamda başarı sağlayan ülkelerde olmaktadır. Ancak erkek egemen bir siyasette 

kadının temsili, öncelikle karar mercilerinde kadınların sayısal olarak daha fazla 

var olmasıyla mümkün olsa da niceliksel bir temsilin ötesinde kadınların 

ihtiyaçlarını politikleştirebilecekleri nitelikselliklerin varlığıyla tam anlamıyla 

sağlanmış olmaktadır 

 Bu bağlamda çalışmada 2003 2015 yılları arasında milletvekilleri 

tarafından verilen kanun teklifleri özetleri dikkate alınarak incelenmiştir. 

Milletvekillerinin sahip olduğu yaş, cinsiyet, partileri, gündemlerine aldıkları 

konular, feminen komisyonlara üyelikleri, parlamento tecrübeleri vs. bir çok 

değişken kodlanarak regresyon analizi uygulanmıştır. Milletvekillerinin doğrudan 

kadınla alakalı konulara ve soft issue olarak adlandırılan feminen konulara ne 

kadar yoğunlaştıkları hem parti hem cinsiyet temelinde gözlemlenmiştir. Ayrıca 

Batı kaynaklı literatürde İslam kültürünün kadını sosyal ve siyasal yaşamda ikinci 

plana attığı ve özellikle İslam ülkelerinde kadınların baskı ile karşılaştığı öne 

sürülmektedir. Bu bağlamda kadının temsilinin müslüman ve demokratik bir ülke 
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olan Türkiye bağlamında değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Türkiye’de 

kadınların taleplerinin, kadınlarla alakalı konuların ikinci plana atılmasının temel 

nedeninin siyasal islam ile şekillenen ve kadınların geleneksel rolünü ön plana 

çıkaran elit söylemleri ve bunun parti politikalarına yansıması ile alakalı olduğu 

düşünülmektedir. 

 Çalışma hali hazırda devam eden doktora tezidir. Kanun tekliflerinin yanı 

sıra diğer meclis faaliyetlerinin de incelenmesi düşünülmektedir. Kanun 

tekliflerinin analizi sonucu elde edilen bulgular diğer meclis faaliyetlerinin 

analizinin de yapılmasının ardından tez çalışmasında bütünsellik içinde 

verilecektir. 
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SOSYAL HİZMET SUNUMUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET 

EŞİTLİĞİ YAKLAŞIMI 

Dr. Bircan REÇBER* 

ÖZET 

Toplumun her ferdine sahip olduğu potansiyelini gerçekleştirmek, var olan 

yetenek ve kapasitelerini geliştirmek adına herkese eşit şans vermesini adaletin 

sağlanmasının zorunlu şartı olduğunu görmek gerekmektedir.  Tarih boyunca 
sosyal, siyasal, ekonomik ve yasal alanlarda toplumsal gerginliklere, 
adaletsizliklere ve huzursuzluklara neden olan temel kavram eşitsizliktir. 

Eşitsizliklerin hak temelli sosyal politikalarla giderilmesi mümkün olabilmektedir. 

Tarihin her döneminde insanlar baskı, işkence, zulüm, şiddet, savaş ve 

çatışma gibi insan tarafından olabilecek olumsuz durumlara maruz kalmaktadırlar. 

Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan coğrafyalarda toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğinin ağır yüklerini omuzlarında taşıyan kadınların yükünü bu olumsuz 

durumlar daha da katmerleştirmektedir. Devletlerin benimsediği sosyal refah 

rejimleri doğrultusunda uyguladıkları politikalar incelendiğinde politikalarında 

toplumsal cinsiyet eşitliğine ne kadar yer verdiklerini görmek mümkün 

olabilmektedir.  

Kişinin toplumda anne, baba, eş, çocuk öğrenci, hasta, çalışan komşu, 

vatandaş olma gibi birçok rolü bulunmaktadır. Sosyal rollerin zamanla 

değişmesiyle birlikte kişinin de ihtiyaç ve beklentileri farklılaşabilmektedir. Savaş 

ve çatışmalı ortamlar da kişilerin rollerinin, ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve sosyal 

işlevselliğinin değişmesine neden olmaktadır. Sosyal hizmet her ne kadar tüm 

insanlığın sosyal işlevselliği ile ilgilense de toplumun en savunmasız üyelerine, 

sosyal adaletsizliğe, ayrımcılığa ve baskıya maruz kalan kesimleri birinci sıraya 

oturtarak pozitif ayrımcılık yapabilmektedir. Pozitif ayrımcılık yapılan gruplar 

arasında çocuklar, yaşlılar, yoksullar, kadınlar, zihinsel ve fiziksel engelliler, farklı 

etnikten dolayı azınlık olanlar vb sayılabilir. 

Türkiye’de yeni bakım uygulamaları, çocuk, yaşlı, engelli veya hasta 

kişilerin bakımı için sunulan kamusal hizmetlerin yetersiz ve alternatifsiz oluşu 

nedeniyle bakım hizmeti ailenin geleneksel temel sorumluluk alanı içinde 

toplumsal cinsiyet ayrımı temelinde (bu görevin aile içindeki kadınlar tarafından) 

verilmekte ve bu durum da sosyal politika uygulamaları gibi gösterilmeye 

çalışılmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı bir uygulama olan evde 

bakım, kadınları çalışma yaşamından uzaklaştırıp hane içinde bakım vermeye 
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zorlayarak sosyal güvenlik sisteminde yeni mağdurlar olarak yer almasını neden 

olmaktadır. 

Bu çalışmada ailenin veya toplumun önemli kişisi olan kadının devletin 

sosyal politikasına da konu edinmesinin kaçınılmaz olduğunu, Toplumda var olan 

cinsiyet eşitsizliğinin ancak eşitlikçi ilişkiler tesis edilerek giderilmesi ile mümkün 

olabileceğini, sağlıklı bir toplumda ailenin en önemli veya temel kişisi olan kadının 

güçlendirilmesiyle oluştuğunu ele almak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Politika, Sosyal Hizmet, 
Aile, Toplum. 

GENDER EQUALITY IN SOCIAL SERVICE  
PRESENTATION APPROACH 

ABSTACT 

To prerequisite to ensure justice is to release the potential that each 
individual has in society, and also, it is possible to give equal opportunity to 
everyone in order to improve their abilities and capacities. The basic concept 
which causes social tensions, injustices and unrest in social, political, economic 
and legal fields throughout the history is inequality. It is possible to eliminate 
inequalities through rights based social policies.  

Throughout the history, people are exposed to negative conditions such as 
pressure, torture, persecution, violence, war and conflict. These negative conditions 
increase with the burden of women, already have heavy burdens of gender 
inequality, especially in underdeveloped and developing geographies. When the 
policies implemented by the states in social welfare regimes are examined, it is 
possible to see how much they give a place to gender equality in their policies. 

There are many roles in the society such as being a mother, father, spouse, 
child, student, patient, employee, neighbor or citizen. When social roles change 
over time, the needs and expectations of the individuals can change also.. Wars and 
conflicts change the roles, needs, expectations and social functionality of 
individuals. Although social work is concerned with the social functioning of all 
mankind, it can make positive discrimination by placing the most vulnerable 
members of the society, social injustice, discrimination and oppression in the first 
place. Positive discrimination groups include children, the elderly, the poor, 
women, people with mental and physical disabilities, minorities, victims of 
migration, etc. 

This study claims that as a significant member of family or society, women 
has to take part in social policies of state. Also, gender inequality is only smoothed 
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away by establishing equitable relation patterns. A healthy society can be achieved 
through strengthening the position of women. 

Key Words: Gender, Social Policy, Social Services, Feminist Approaches 

GİRİŞ 

Kadınların insan olmaktan dolayı sahip oldukları hak ve özgürlüklerini çoğu 

zaman toplumsal cinsiyetçi bakış açısıyla kadına yüklediği roller nedeniyle 

kullanmalarına engel olunmaktadır. Hatta birçok defa birinci kuşak insan 

haklarından olan yaşam hakkı dahi namus cinayeti gibi rasyonel olmayan 
geleneksel inançlar, değerler nedeniyle ihlal edilmektedir.  

Sonu zorunlu göç ile biten ve maddi/manevi kayıpların yaşandığı yıkıcı bir 

süreç olan savaşın en çok kadınları ve çocukları etkilediği yadsınamaz. Bu süreç 

kadınlar için doğru ve güvenilir bilgiye ulaşamamak, intihar,  travma sonrası stres 

ve anksiyete bozuklukları gibi bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ayrıca 

kadının annelik, eş rollerine evin reisi, bakıcısı rolleri de eklenmektedir. Diğer 

taraftan savaş ile birlikte aile fertlerinin kaybı, aile fertlerinin asıl ülkede kalarak 

savaşmaları, aile ilişkilerinin bozulması gibi ani oluşan değişiklikler sorunların 

çözümünde önemli bir yere sahip olan aile desteği ve aile dayanışmasını da ortadan 

kaldırmaktadır. Ailede ki bu değişimler kadınlar açısından ailenin kalan 

bireylerinin geçimini ve güvenliğini sağlama sorumluluğunu da almayı beraberinde 

getirmektedir.  

Türkiye’de çocuk, yaşlı, engelli veya hasta kişilere yönelik sunulan bakım 

hizmetleri kamusal hizmetlerin yetersiz olması nedeniyle bakım hizmeti görevi 

devletin yerine toplumsal cinsiyet ayrımı temelinde genelde aileye özelde kadınlara 

verilmektedir. Bu uygulama sosyal politika uygulamaları olarak gösterilmeye 

çalışılsa da aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı bir uygulamadır. Evde 

bakım, kadınları çalışma yaşamından uzaklaştırıp hane içinde bakım vermeye 

zorlayarak sosyal güvenlik sisteminde yeni mağdurlar olarak yer almasına neden 

olmaktadır. Söz konusu mağdur grubuna göç mağduru kadınların katılımı ile 

sorunlar büyüyerek artmaktadır. 

1. TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI 

Rol kavramı toplumda belirli statüde yer alan ve sosyal bir varlık olan 

insanı toplumsal anlamda temsil etmesi beklenen isteklerin, hedeflerin, inançların, 

duyguların, tutumların, değer yargılarının ve hareketlerin tümünü içermektedir. 

Roller, bir bakıma her bireyin kendisinden beklenen tutum ve davranışları 

sergilemesi ile toplumsal düzeni sağlamaktadır. Roller toplumdan topluma kültürel 

yapılara bağlı olarak değişmektedir. Toplum kadından ve erkekten farklı roller 

sergilemesini beklemektedir. Kadın ve erkek arasındaki bu rol farklılaşması 
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“toplumsal cinsiyet kavramı” olarak ifade edilmektedir. Toplumsal cinsiyet 

kavramı doğuştan getirilen biyolojik cinsiyet yerine cinsiyetin sonradan 

öğrenmeler sonucu yüklenen rollere dikkat çekmektedir. Oysa ki kadın ve erkek 

arasındaki toplumun beklentileri doğrultusunda yer alan rollere, inançlara, 

görevlere, sorumluluklara (doğduktan sonra öğrenilen)  ilişkin farklar bireylerin 

doğuştan getirdikleri farklar değildir. Kadın ve erkek arasındaki tek doğal fark 

biyolojik olarak doğuştan getirilen cinsel farklılıktır. Bireylerin cinsel kimliği (kız 

ya da erkek olduğunun farkına varması) 3 yaş civarında erkeklerde oeidipus 

karmaşası, kızlarda elektra komplesinin başlaması ile oluşmaktadır (Yavuzer, 

2004: 80). Bireyin kız ya da erkek olmasını ayırt etme süreci olan 3 yaş 

dönemindeki gelişim biyolojik kökenli iken toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık 

genellikle 7 yaş civarında oluşmaya başlamaktadır. Çocukta soyut düşüncenin 
gelişmesi ile birlikte 7 yaş sonrası dönem bireyin ait olduğu kültürel yapı içindeki 

norm ve davranışları anlamaya, kabullenmeye başladığı dönem olmaktadır. Birey, 

8 yaşından sonra seksin anlamını, fizyolojik ayrıntısını ise 11 yaşından sonra 

kavrayabilme yetisine kavuşmaktadır. Birey, cinsiyet farklılığına bağlı olarak ilk 

rol-model gözlemlerini ailesini izleyerek elde etmektedir. Anne ve babasının 

sergilediği roller, tutumlar, davranışlar, sınırlar bireyin toplumsal cinsiyet hakkında 

ilk düşüncelerinin yerleşmesine ortam hazırlamaktadır. “Erkekler ağlamaz”, 

“bebekle kızlar oynar”, “hanım hanımcık bir kız”, “aslan gibi oğlum” gibi 

söylemler ve erkeklere mavi kızlara pembe giydirilmesi gibi davranış biçimleri 

çocuğu davranışlarına sınır koymaya, kendisine biçilen elbiseyi giymeye 

itmektedir. Bu algı biçimi bireyin arkadaşlık, evlilik, iş ilişkilerini de 

etkilemektedir. Kendisine konulan sınırlar, kendisinden beklenen istekler bireyin 

doğuştan getirdiği potansiyelini gerçekleştirmesine engel olarak özgürlüğünü 

elinden almaktadır. 

Toplumun her ferdine sahip olduğu potansiyelini gerçekleştirmek, var olan 

yetenek ve kapasitelerini geliştirmek adına herkese eşit şans vermesini adaletin 

sağlanmasının zorunlu şartı olduğunu görmek gerekmektedir.  Tarih boyunca 
sosyal, siyasal, ekonomik ve yasal alanlarda toplumsal gerginliklere, 
adaletsizliklere ve huzursuzluklara neden olan temel kavram eşitsizliktir. 

Günümüzde gerek ülkemizde gerek dünyanın diğer ülkelerinde uygulanmakta olan 

politikaların birçok alanda (eğitim, sağlık, çalışma, sosyal yaşam vb.) kişiler arası 

eşitsizliğe yol açtığı söylenebilir. Bu eşitsizlikten en büyük payı da toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği bağlamında kadınlar almaktadır. Ülkemizde ve Dünya da 

yapılan tüm çalışmalara rağmen cinsiyete bağlı eşitsizliğin ortadan kaldırılması 

için istenilen noktaya gelinmediği yaşanan eşitsizlikler sonucu oluşan sorunlarla 

ortada durmaktadır. Eşitlik, bireyin içinde bulunduğu toplumun siyasal, sosyal, 

ekonomik engellerin ortadan kaldırılarak herkese eşit ve adalet temelli fırsatlar 

sunulmasıyla bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. 

Toplumsal cinsiyet, toplumun üyesi olan kadın ve erkeğe kültürel algı ve tutumlara 
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göre şekillenen iktidar ilişkileri bakış açısıyla kadın ve erkekten sosyal anlamda 
beklediği rol, inanç, görev ve sorumluluklardır diyebiliriz.  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sadece biyolojik farklılıklar odaklı sorunlar 

yaratmamaktadır. Aynı zamanda kadını öteki konumuna düşürüp eğitim, çalışma, 

sosyal gibi hayatın birçok alanında ikinci planda kalmasına neden olmaktadır. 

Kadınların ikinci planda olması şiddete de daha kolay maruz kalmalarına neden 

olmaktadır.  

2. SAVAŞ VE ÇATIŞMA ORTAMINDA KADIN OLMAK 

Erkeksi anlamlar katılarak bir ülke sınırları içinde ve/veya dönem dönem 

uluslararası alana taşan savaşlar şiddetin sistematik ve yapılandırılmış hali 

olmaktadır. Erkek kahramanlığı, rolleri, başarıları ile taçlandırılarak anlatılan 

savaşlarda kadınların rolü ne yazık ki ikinci plana itilerek savaşın en yıkıcı 

faturaları da yine kadınlara çıkartılmaktadır. Savaşların erkek işi olduğu algısının 

yerleşmesine nedenler arasında kadın ve erkeğe bu süreçte yüklenen roller ve 

kimlikler yer almaktadır. Savaş ve çatışma ortamında erkeğe savaşçı, koruyan, 

saldırgan, fetihçi, ganimet sahibi, cesur gibi roller verilerek erkekler birinci planda 
tutulurken kadın ise korunması gereken zayıf, şefkatli, barışçıl, ganimet aracı gibi 

roller verilerek ikinci planda yer almaktadır.  Genellikle savaşların en yıkıcı 

sonuçlarının mağduru erkekler olduğu konusunda yaygın bir algı olsa da gerçekte 

savaşlarda kadınlar fiziksel, sosyal, psikolojik anlamda en yıkıcı etkileri bırakan 

saldırılar ile karşı karşıya kalmaktadırlar.  

Savaş ve çatışmalı ortamlarda kadınlar sosyal ve psikolojik açıdan en yıkı 

sonuçları olan saldırılar arasında yer alan sistematik tecavüzleri de yoğun olarak 

yaşamaktadırlar. Savaş sırasında yaşanan sistematik tecavüzler, kadın bedenini 

silah haline getirerek (nesneleştirip “mal” olarak görerek) karşı tarafa güç kazanma 

aracı olarak kullanma şeklinde ifade edebilmek mümkündür. Erkeklik ve 

milliyetçiliğin bir arada yaşandığı yıkıcı bir süreç olan savaş karşı tarafın savaşçı 

erkeğin kadınına yönelik yapılan cinsel saldırılar kadının bedeni aracılığıyla 

kadının ait olduğu topluma, kendisini koruyan erkeğin onuruna da bir saldırı 

anlamı taşımaktadır. Bir başka ifade ile savaş esnasındaki bu cinsel saldırılar bir 

taraftan kadını aşağılarken diğer taraftan kadının mensubu olduğu toplumu, o 

toplumun bir üyesi olan erkeği (eş, baba, kardeş vs) de aşağılamaktadır.  

Savaşlarda kadınlara yönelik sistematik tecavüzlere ilişkin alan çalışmaları ile 

feminist düşünürler tecavüzün kadınlar üzerindeki etkilerine değinerek sistematik 

tecavüzler ile toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedirler. 

Tecavüz yalnızca fiziksel şiddet olmayıp aynı zamanda kadının benlik saygısına, 

güvenliğine, gelecek planlarına yapılan saldırılar olmaktadır. Bu şiddetin etkileri 

sadece kadının onurunu kırmakla kalmayacak genelde ait olduğu toplumu, özelde 
erkekliği ve kadının ait olduğu toplumun sosyo- kültürel yapısını da etkileyecektir 
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(Sağat, http://www.academia.edu/30889929/Kad%C4%B1n_Bedeninin_Ara% 
C3%A7salla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1_Sava%C5%9Flarda_Ya
%C5%9Fanan_Sistematik_Tecav%C3%BCzlerin_Temel_Dinamikleri).  

Bir savaş silahı olarak kullanılan sistematik tecavüzlerin temel amacı 

kültürel ve manevi faktörler nedeniyle savaşlarda düşmanı zayıflatmak, moral 

bozma, direnişi kırma, yaşam yerlerini terk ederek zorunlu göçe itmektir. 

Sistematik tecavüzlerin etkileri cinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal olmak üzere çok 

boyutlu birçok şiddeti içinde barındırdığını belirtmek gerekir. Cinsel şiddet 

boyutunun etkilerine; HIV/AIDS, Hepatit B, üriner sistem enfeksiyonları gibi 

cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar örnek verilebilmektedir. Fiziksel boyutuna örnek 

olarak; yaralanmalar, sakatlıklar ve ölüm, istenmeyen gebelikler, hareket kısıtlılığı 

sayılabilmektedir. Psikolojik boyutunun etkilerini; travma sonrası stres bozukluğu,  

suçluluk, depresyon, anksiyete bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı ve intihar 

gibi sonuçlar olarak belirtilebilmektedir. Sosyal boyutunda ise; bekaretin ahlaki 

anlamının yüksek görüldüğü toplumlarda genç kadınlar damgalanarak aile kurma 

şanslarını yitirerek, evli kadınlar eşlerinin ve ailelerinin desteğini kaybedip yeterli 

destek göremeyerek dışlanabilmektedirler. Savaş ve çatışmalı ortamlarda tarihsel 

süreçte sistematik tecavüzlere ilişkin örnekler verilebilmektedir. Avrupa’nın 

ortasında yaşanan Bosna Savaşı,  “uygar” toplumlar olsalar dahi kadına yönelik 

şiddetin en ağır şekli olan sistematik tecavüzlerin yaşandığı bir savaş olduğu 

örnekler arasında sayılabilmektedir. Bosna Savaşı`nda kadınlara uygulanan 

sistematik tecavüzlerin temelinde “etnik temizlik” yapma amacı bulunmaktadır. 

Bosna Savaşı’nda tecavüz kamplarında esir olarak tutulan kadınlar, toplumsal ve 

değer yargıları yapısı nedeniyle sosyal dışlanma yaşanmış olup istenmeyen 

hamilelikler, sakatlıklar, yaralanmalar, hastalıklar ve ölümle karşı karşıya 

kalmışlardır.  Ayrıca savaş sürecinde devletlerin güçsüzleşmesi, güvenlik 

kurumlarının işleyememesi, kanunların askıya alınması gibi nedenlerle kadınlar 

insan ticareti ile de savaşmak durumunda kalmaktadırlar (Gögen, 2011: 119-126). 

Toplum erkeğe “savaşçı erkek”, kadına “barışçı kadın” rollerini yükleyip bu 

roller ve sorumluluklar üzerinden barışa ulaşmayı beklediği sürece kadınların barış 

çabaları değersizleşebilmektedir. Savaş bir bakıma “kadınların namusunun 

korunması” düşüncesi üzerinden işlediği sürece “benim kadınım”, “düşmanın 
kadını” ayrımı da savaşan tarafların zihinlerinde oluşmaktadır. Savaş ortamlarında 

kadınlar bir taraftan yüceltilen ve kutsal sayılan, diğer taraftan aşağılanan ve savaş 

kazancı (ganimet) olarak değerlendirilmektedir. Karşı taraf için en önemli olan 

değerler üzerinden saldırıya geçilmesi izlenen yaygın taktikler arasında yar 

almaktadır. Bu bağlamda savaşlarda sistematik ve toplu tecavüzler karşı tarafa 

moral bozukluğu yaşatmak, soyu bozmak, ganimet kazanmak gibi davranışlar 

normal davranışlar olarak kendini göstermektedir. Bu değerlendirmeleri savaş 

filmlerinde de temsil edilen kadın karakterlerde görmek mümkün olmaktadır. 

Militarizmin konu olduğu filmlerde toplumsal cinsiyetçi bir yaklaşımla kadınlara 
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biçilen karakterler genellikle anne, sevgili, eş, kız kardeş ya da fahişe, öldürülmeyi 

ve/veya tecavüz edilmeyi hak eden roller olmaktadır (Demir, 2007: 177-185).  

Dünya Sağlık Örgütü, tarafından yürütülen çalışmaların sonucunda da 

erkeklerin şiddetine uğrayan kadınların oranın %25’in üzerinde olması ürkütücü 
bir sonuç olup kadınlara yönelik şiddetin yaygınlığını göstermektedir. Kadına 

yönelik şiddeti önlemeye ilişkin birçok uluslararası belgeden söz edilebilir. 

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Bildirisi, Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu tarafından 07.11.1967 tarih ve 2263 (XXII) sayılı kararla kabul 

edilmiştir. Bildiride özetle kadınların ve erkeklerin haklardan yararlanma ve 

sorumluluklara sahip olmada genel anlamda eşit olmaları, kadınlara karşı 

ayırımcılık yapan, ayırımcılık düzenlemelerini içeren yasal mevzuatın 

kaldırılmasını veya değiştirilmesini, seçme ve seçilme hakları itibarıyla eşitliğin 

sağlanmasını, vatandaşlıkla ilgili işlemlerde erkeklerle eşit statüde kabul 

edilmelerini, medeni hukuk alanında erkeklerle aynı haklardan yararlanmaları gibi 

düzenlemeleri içermektedir (Gemalmaz, 2010: 461-469). 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 14.12.1974 tarih ve 3318 (XXIX) sayılı 

kararı ile Olağanüstü Hallerde ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve 

Çocukların Korunması Bildirisi’ni kabul etmiştir. Bu bildiri altı paragraftan 

oluşmaktadır. Bildiride, taraf devletlerin uluslararası düzeyde savaş hukuku ile 

ilgili kurallara uymaları, çatışma veya savaşın meydana geldiği ülkelerde çatışma 

veya savaşta kadınların ve çocukların korunmasına özel önem gösterilmesi gibi 

düzenlemelere yer verilmiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 

11.05.2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 01.08.2014 tarihinde yürürlüğe 

giren Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Sözleşme (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention 

et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique) 
uluslararası hukukta kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konusunda yaptırım gücü 

olan ilk işlem olarak kabul edilebilir. Seksen bir maddeden oluşan sözleşmede, 

şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğu vurgulanmıştır. Türkiye, 

sözleşmeyi 11.05.2011 tarihinde imzalamış ve iç hukukuna yansıtmak üzere 

14.03.2012 tarihinde onaylamıştır (Reçber, 2018: 23-26). 

Kadınların omuzladığı sorunlar yumağı, savaş ve çatışmalı ortamda 

yaşadıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı olarak sadece sistematik 

tecavüzler dışında göç sürecinde de büyüyerek devam etmektedir. Kadın konulu 

yapılan araştırmalar, özellikle 1980’lerden itibaren göçmen kadın işgücünün ev 

işleri, çocuk- yaşlı-hasta bakımı, el emeğine dayalı işlerde ve seks işçisi olarak 

vasıfsız, düşük ücretli ve itaat odaklı emekçiler olarak yaşamlarını devam 

ettirmeye çalıştıklarını gözler önüne sermiştir. 
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3. SOSYAL HİZMETTE FEMİNİST YAKLAŞIM 

Feminizmin ortaya çıkışının temel sebebini, biyolojik erkek ya da biyolojik 

kadın arasındaki farklılıktan doğan sorunlardan ziyade toplumsal birer varlık olan 

vatandaş, işçi, öğrenci olan sosyal kadın ve sosyal erkek arasındaki eşitsizlik ve 

adaletsizlikten doğan haksızlıklar oluşturmaktadır.   

Feminizm akım olarak 1789 Fransız Devrimi’nin ürettiği “eşitlik” ve 

“özgürlük” gibi değerlerin yükselmesi ile oluşmaya başlamıştır. Siyasal 

liberalizmin başlangıcına neden olan 1789 Fransız Devrimi sonrasında, ‘eşit insan’ 

fikrinin dünyanın birçok yerinde kabul edilmeye başlanması üzerine bu eşitlikten 

kadınlar da yararlanma yoluna gitmişlerdir. Feminizm, doğuştan getirilen cinsiyet 

farklılığı üzerinden yapılan toplumsal baskıya, ezilmeye karşı verilen bir 

mücadeleyi içermektedir. Feminist hareket, biyolojik cinsiyet farklılık nedeniyle 

yaşanılan ayrımcılığın üzerine din, dil, ırk, sınıf ayrımının da eklenmesi ile 

ezilmenin katmanlısını yaşayan kadının karanlıkta kalan tarihini gün ışığına 

çıkarmak, ezilmenin sona erdirilmesi için gelecek adına politikalar ve kadınların 

mücadelelerine düşünsel bir zemin hazırlamaktadır.   

Feminist kuram tarihinin ilk önemli çalışmasını kadın haklarının savunmak 

ile başlamıştır.  Feminist tartışmaların ve çalışmaların ana kaynağını kadının 

cinselliği üzerinden kurulan ırksal, sınıfsal, dinsel, kültürel, toplumsal baskılar 

oluşturmaktadır.  Feminist teori yöntem olarak cinsiyet ve bilim arasındaki ilişkiye 

dikkat çekmektedir. Kadının bireysel gelişiminde din, dil, etnik durum, ait olduğu 

sınıf ve toplum vb. faktörlerin yer alması göz önüne alındığında feminizmi 

açıklamanın birçok yolu olduğu görülmektedir. Feminist kuramı tek bir bakış 

açısıyla açıklamak eksik kalacak ve liberal, sosyalist, radikal ve kültürel 

feminizmden bahsetmek gerekmektedir. Feodalitenin yıkılıp liberalizmin 

gelişmesinin etkisiyle “özgürlük, eşitlik” gibi siyasal liberalizmin kavramlarından 

etkilenen liberal feminizm, kadının ve erkeğin biyolojik olarak aynı yapıya sahip 

olmadığını ancak cinsiyet farklılığı toplumsal rollerde, görevlerde, 

sorumluluklarda, sosyal, ekonomik ve politik yaşamdaki farklılaşmanın toplumsal 

cinsiyete dayanmaması gerektiğini savunmaktadır. Liberal feministlere göre, 

toplumsal cinsiyet eşitliğine göre toplumsal yaşamın düzenlenmesi ne kadar 

toplumun yarısı olan kadınlar açısından makul sonuçlar getirişe toplumun diğer 

yarısı olan erkekler için de makul sonuçlar doğurması söz konu olabilmektedir. 

Ekonomik yaşamda piyasalar kadın işgücünden de adil bir şekilde yararlanırsa iş 

piyasası daha zenginleşecek ve erkekler de aile hayatında görevler, sorumluluklar 

alarak baba olma gibi bir takım rollerin psikolojik doyum kısmını yaşama fırsatı 

bulmuş olacaklarıdır. Sosyalist feministler ise, kapitalizmin iş gücünde,  aile 
ilişkilerinde, ekonomik ilişkilerde yarattığı yıkıcı sonuçların kadınlar üzerindeki 

etkisi ile ilgilenmektedir.  Sosyalist feministlere göre asıl tartışılması gereken 

konunun ataerkil sistemle birlikte toplumsal ilişkilerin nasıl toplumsal cinsiyet 
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eşitsizliği üzerine kurulduğu, ekonomik yapıda ilişkilerin nasıl erkek egemenliğini 

desteklediğini irdelemektir. Sosyalist feministler için toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine bağlı her alandaki ayrımcılığın baş sorumlusu kapitalist düzen 

olmaktadır. Radikal feministler ise sosyalist feminist düşünceyi kabul etmekle 

birlikte sosyalist feminist yaklaşımın kadınlara uygulanan baskıyı açıklamakta 

eksik kaldığını düşünmektedirler. Radikal feministler erkek egemenliğini baskı ve 

ezilmenin ana unsuru olarak görüp çalışmalarında toplumsal yapının inşasında 

kadınlığın ve cinselliğin önemi, kadınların doğurganlıkları konusunda kendi 

bedenleri üzerinde karar ve kontrol sahibi olma hakları olduğu, cinsel şiddet gibi 

konular üzerinde odaklaşmaktadırlar. Kültürel feministler ise ne sadece liberalistler 
gibi ekonomik, ne de sadece sosyalistler gibi siyasal değişime odaklanmaktansa 

daha geniş bir kültürel dönüşüm üzerinde durmaktadırlar. Kültürel feministler 

eleştirel yaklaşımı, kadının geliştirilip güçlenmesini kabul eder ancak hayatın 

akıldışı olan duygusal ve kuşaktan kuşağa aktarılan kolektif yönü ile de 

ilgilenmektedirler. Kültürel feminist düşüncenin ana bakış akışını anaerkil bakış 

açısı oluşturmaktadır. Bu bakış açısının toplumsal yansımaları ise barışçıl olmak, 

işbirliğine önem vermek, farklılıkları çatışmasız kabul ederek birlik olmak, iş ve 

kamusal yaşamı uyumlulaştırmaktır (Çak, 2010: 101-110).  

Sosyal hizmetin icrasında yer alan en önemli özellik kişiyi hem kendi hem 

de çevresi içinde değerlendirmeye almaktır. Bu nedenle kişinin biyolojik, kültürel, 

duygusal, sosyal, ailevi, inanç, ekonomik ve toplumsal yönlerinin bilinmesi 

gerekmektedir. Kişiye yardım konusunda sosyal hizmet uygulamalarını mikro, 

mezzo ve makro olmak üzere üç düzey şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Mikro 
düzey uygulama, kişinin biyolojik, psikolojik, sosyal açıdan ihtiyaç duyduğu 

yardım açısından sıkıntıya düştükleri veya güçlükle karşılaştıklarında kişiye ve 

aileye bunların üstesinden gelebilmeleri için yardım etmek amacıyla 

geliştirilmiştir. Mikro düzey uygulama kişilerarası yardım, doğrudan yardım ve 

klinik uygulamalar şeklinde yürütülmektedir. Mezzo düzey uygulamada, okul, iş 

yaşamı, komşular vb. kesimler arasındaki ilişki temel alınarak ailenin dışındaki 

kişilerarası ilişkilerle ilgilenme söz konusu olmaktadır. Bir grupta, grup ortamında 

diğer grup üyeleriyle oluşan iletişim ve etkileşim aracılığıyla belirlenen ortak grup 

ve kişi amaçlarına ulaşılması hedeflenmektedir. Makro düzey uygulamada ise 

temelde toplumun bütünleşmesi amaçlanmakta ve toplumun sorunların çözümüne 

katılması amaçlanmaktadır. Toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında (barınma, 

sağlık, eğitim vb.), okulun, işyerinin, sivil toplum kuruluşlarının, çalışma 

projelerinin, fonların, yönetim şekillerinin, politika analizlerinin, sosyal 

kaynakların vb. diğer olguların etkisi makro düzeyde dikkate alınmaktadır. Karar 

mekanizmaları ve mevzuat aracılığıyla sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve sosyal 

eylem programları düzenlenmekte ve bu sosyal programlar doğrultusunda ilgili 

hizmetler sosyal kurumlar aracılığıyla uzman meslek elemanları tarafından 

sunulmaktadır. Sosyal yardımlar, para, yiyecek, giyecek ve barınma gibi maddi 

yardımları kapsamakta ve sosyal hizmetler ise danışmanlık, terapi, öğrenme 
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deneyimleri gibi daha soyut yardımları içermektedir. Sosyal eylem programları ise 

insanın toplumsal bir varlık olarak içinde bulunduğu ortam veya çevrede beklenti 

ve isteklerinin karşılanması çalışmalarını veya amaçlarını içermektedir (Reçber, 

2018: 71-73) 

Ülkemizde savaş mağduru kadınlara yönelik spesifik bir yasal düzenleme 

bulunmamakla birlikte sosyal hizmet uygulamalarının dayanağını oluşturabilecek 

Türkiye’nin de kabul edip taraf olduğu belge, sözleşme ve yasalar bulunmaktadır. 

Bunlar arasında BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 2828 Sayılı SHÇEK 

Kanunu, 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi, 

01.08.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve özellikle kadınlara / kız çocuklarına şiddet 

ve ev/aile içi şiddeti önlemeye ve cezalandırmaya ilişkin önemli düzenlemeler 

içeren Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Sözleşme (kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi)’si sayılabilmektedir.  

Türkiye’de 1983 tarih ve 2828 saylı Sosyal Hizmetler Kanunu sosyal hizmetleri 

şöyle tanımlamaktadır:  Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan 

veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının 

giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve 

çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve 

yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü[dür]. 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin ikinci 

maddesine göre mültecilerin, etnik durum, inanç, dil, cinsiyet konularında 

ayrımcılık görmeme, mal mülk edinme, ifade özgürlüğü hakkı, dernek kurma 

hakkı, yargıya ulaşma hakkı, eğitim, çalışma hakkı, sosyal güvenlik, seyahat etme 

hakkı, varlıkların transferi gibi hakları bulunmaktadır. (Özdal, Vardar Tutan, 2018: 

14-15).  BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde insanların haklar itibarıyla 

özgür ve eşit doğdukları, herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer 

görüş, uyrukluk veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya başka statüye dayalı 

ayrımcılık olmaksızın bu beyannamede düzenlenen tüm haklara ve özgürlüklere 

sahip oldukları vb. hususlar yer almaktadır. Yukarıda belirtilen uluslararası 

sözleşmeler ve 2828 sayılı yasa temel alınarak göçmen ve mültecilere yönelik 

sosyal hizmet uygulamaları ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kapsayacak 
şekilde yapılabilmektedir.  Buz (2007), mültecilerin Ülkemizde bulundukları süre 

içinde eğitim, sağlık, dil ve iletişim, ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlar 

yaşadıklarını belirtmektedir. Göç mağduru kadınlar bir yandan yasalar nezdinde 

diğer yanda toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde dezavantajlı konumda olmaları 

onları sosyal hizmetlere en fazla ihtiyaç duyan kesimlerin içine almaktadır. 

Ülkemizde savaş mağduru kadınların barınma, sağlık, eğitim, sosyal, psikolojik, 

ekonomik, hukuki sorunlarına çözüm amaçlı olarak kapsamlı sosyal hizmetlerden 

bahsetmek mümkün değildir. Yasal olarak geçici koruma altındaki mülteciler dahi 

sınırlı haklara sahipken yasadışı konumda olan mülteciler ve özellikle kadınlar için 

toplumsal cinsiyete duyarlı sosyal hizmet uygulamalarından varlığından söz 

edilememektedir. Savaş mağduru kadınların şiddet gördüklerine ilişkin şikâyetleri 
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mültecilerin yasal olarak önce İl Göç Müdürlüğü’ne yönlendirilmeleri, tercümanlık 

ve bürokratik işlemlerin öncelikle yapılması gerekliliği şiddet mağduru kadınlara 

ilk müdahaleyi yapmayı geciktirmektedir (Çoşkun, 2017: 1302-1310). 

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek rollerini toplumun beklentilerine göre 

aile, okul, arkadaş grubu vb. gibi toplumsal kurumlar yoluyla yeniden 

şekillendirerek oluşturulmasını sağlamaktadır. Feminist teorinin kavramları olan 

toplumsal cinsiyet, ataerkillik vb. gibi kavramlar sosyal hizmet uygulamalarında da 

önemli kavramlar arasında yer almaktadır.   Feminizm, sosyal hizmette gelişmeye 

yol açarak sosyal hizmet uygulamalarında hizmet verilen kesimin (yaşlı, çocuk, 

genç, engelli) içinde bulunduğu güçlükler, ihtiyaçlar ile yukarıda belirtilen 

toplumsal cinsiyet ve ataerkillik kavramları ile bağlantılı olduğunu ifade etmek 

yanlış olmayacaktır. Örneğin şiddet nedeniyle bir sosyal hizmet kurumuna 
başvuran bir kadın müracaatçının yaşadığı şiddetin ana nedeninin kadının öğrenmiş 

olduğu toplumsal cinsiyet rollere, ataerkil yapının kadının omuzlarına yüklediği 

yüklere, kamusal alanda yaşanan ötekileştirmelere göre şekillenen dışlanmanın 

sonuçları olduğunun analizini yapmak şiddeti yaşayan kadının sorununu çözmek 

için önemli bir adımı olmaktadır. Kadınların gereksinimlerini bir bütün olarak 

gidermek, yaşamlarının kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarıyla baş etmelerini 

sağlamak feminist teorinin sosyal hizmete uygulanmasıdır.  Feminist sosyal hizmet 

uygulayıcıları kadınları erkekten sonra gelen ikinci sınıf vatandaş olarak gören 

cinsiyete kör bakışı reddetmektedir. Feminist sosyal hizmet uygulamasında,  

gerçeği bütün yönleri ile değerlendirmek, ataerkilliğin ilişkilerdeki olumsuz 

etkilerini gidermek,  kadının kendi içindeki potansiyelini ortaya çıkararak kadını 

güçlendirmek, dayanışmanın önemi ve bilinç yükseltme çalışmalarını yapmak 

başlıca faaliyetlerdir (Buz, 2009: 53-65). 

4. SOSYAL HİZMET SUNUMUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET 

EŞİTLİĞİ YAKLAŞIMI 

Toplumsal yapı içinde belirli statüde yer alan bir bireyi temsil etmesi 

beklenen isteklerin, inançların, tutumların, davranışların, görevlerin bileşimi olan 

rol, cinsiyete bağlı olarak erkeklerin ve kadınların yapabilecekleri faaliyetlerin 

sınırlarını belirlerken aynı zamanda toplumsal beklentileri de içermektedir. Kişilere 

bu beklentilere uyma konusunda toplum tarafından bir baskı yapılmaktadır. 

Cinsiyet rolleri çocuğun yetiştiği ortamda aynı cins ebeveyn ve/veya bakıcı ile 

kurduğu özdeşim sonucu model alma, taklit yoluyla öğrenilip şekillenmeye 

başlamaktadır. Çocuğun cinsiyet rolünü öğrenme tecrübesi yaş ilerledikçe bu rol 

içselleşmektedir. Bu öğrenme sürecinde kadınlar şefkatli, ilgili, davranışlarda daha 
yumuşak ve duygusal davranmayı, erkekler ise hırslı, duygusallıktan çok akılcı 

olmayı, rekabeti ve çatışmayı öğrenerek toplum içinde üstlendikleri rol ve 

sorumlulukları sergilemektedirler.  
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Toplumsal cinsiyet rollerini; toplumların kültürel yapılarına göre sonradan 

toplumun bireylerden toplumsal kurumlar aracılığıyla öğrenilerek oluşturulan 

inanç, tutum, toplumsal yargılar ve kültürel eksenli roller, sorumluluklar, görevler 

olarak tanımlamak mümkündür.  Kişinin toplumda anne, baba, eş, çocuk öğrenci, 

hasta, çalışan komşu, vatandaş olma gibi birçok rolü bulunmaktadır. Sosyal rollerin 

zamanla değişmesiyle birlikte kişinin de ihtiyaç ve beklentileri 

farklılaşabilmektedir. Savaş ve çatışmalı ortamlar da kişilerin rollerinin, 

ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve sosyal işlevselliğinin değişmesine neden 

olmaktadır. Sosyal hizmet her ne kadar tüm insanlığın sosyal işlevselliği ile 

ilgilense de toplumun en savunmasız üyelerine, sosyal adaletsizliğe, ayrımcılığa ve 

baskıya maruz kalan kesimleri birinci sıraya oturtarak pozitif ayrımcılık 

yapabilmektedir. Pozitif ayrımcılık yapılan gruplar arasında çocuklar, yaşlılar, 

yoksullar, kadınlar, zihinsel ve fiziksel engelliler, farklı etnikten dolayı azınlık 

olanlar vb. sayılabilir. 

Gerek kamusal gerek sivil toplum kuruluşlarında görev alan sosyal 

çalışmacıların kadını sadece anne ve eş olarak gören geleneksel rollere bağlı olarak 

ele alma yerine feminist sosyal hizmet ilkeleri çerçevesinde ele alması kadınların 

güçlendirilmesini sağlamaktadır. Bu çerçevede göçün görünmez kısmında kalan 

kadınların, farkındalık kazanma, öz güven sağlama, uyum sağlama, adaptasyon, 

benlik saygısı geliştirme, karar vermede destek sağlama, bilinç yükseltme grupları 

oluşturma kadınların güçlenmeleri için kullanılması gereken kolaylaştırıcı 

basamaklardır.  Her kadın farklı kadınlık deneyimlerine sahip olsa da, iktidar ve 

otorite altında eşitsiz güç ilişkilerine maruz kalarak göç sürecini 

deneyimlemektedir. 

Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde önemli sorun 

alanlarından birini oluşturmaktadır. Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddet, “bir kadına sırf kadın olduğu için” yöneltilen ya da oransız bir şekilde 

kadınları etkileyen cinsiyet temelli şiddet olarak tanımlanabilmektedir.  

Sosyal hizmet uygulamalarının temel amacı insanların insan olmaktan 

dolayı sahip oldukları insan haklarını korumak, savunmak ve sosyal adalet anlayışı 

ile hareket ederek kadın, çocuk, yaşlı, engelli, mülteci vb. kendi potansiyellerini 

gerçekleştirme olanağı olmayan kesimleri güçlendirmektir. Bu bağlamda savaş ve 

çatışmalı ortamda temel hakları ve özgürlükleri kısıtlanan, adaletsizliğe, eşitsizliğe 

uğrayan kesimlere hak temelli hizmetler sunmak sosyal hizmetlerin temel amaçları 

arasında yer almaktadır.   

Sosyal hizmet ‘eşitsizlikle mücadele’ ve ‘sosyal adaleti sağlamada’ 

öncelikli meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların içinde bulundukları göç 

deneyimleri ve kadınlık rolleri, kadınların bu süreç içinde istismara daha da açık 

hale gelmesine ve gücünü kaybetmesine neden olmaktadır. Feminist sosyal hizmet 
uygulaması ile kadınların içinde bulunduğu durumların ihtiyaç analizi 
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kapsamındaki sorunların ve ihtiyaçların belirlenerek yasal mevzuatlarla 

desteklenmesi kadınlar için güçlendirici bir durum yaratmaktadır.   

Sosyal hizmet uzmanının insan hakları korunamayan (veya korunma 

ihtiyacı olan) mültecilerin sosyal yaşama entegre olmaları konusunda mikro, 

mezzo ve makro düzeydeki yapabileceği mesleki uygulamalarını aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür. 

-Birey ve ailelere yönelik bireysel çalışmayı, grup çalışmasını içeren psiko-
sosyal hizmetlerin yapılması, 

-Aile bütünlüğü için ilgili kurumlarla iletişime geçip gerekli çalışmaların 

başlatılması, 

- Aile üyelerinden ayrılma, aile bireylerinin kaybı, ekonomik, sosyal, 

fiziksel ve eğitimsel yaşamın değişmesi, önceki yaşamdaki rollerin (aileyi 

geçindiren, ev kadını vb.) kaybı ya da değişimi, alışkanlıklar, gelenekleri devam 

ettirmedeki güçlükleri aşmada psiko-sosyal destek hizmetlerinin verilmesi, 

- Katılım odaklı yöntemlerle kadın ve çocukların ihtiyaçları belirlenerek bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmesi. 

- Bireylere iletişim araçlarından olan dilin kullanımı ile kendini ifade etme 

fırsatı yaratması nedeniyle kendilerini daha da güvende hissetmelerinin 

sağlanması, 

- Milli eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, hastaneler de 

tercümanların bulundurulması iletişimsizlikten kaynaklanan sorunların daha aza 

inmesine yol açacağının göz önünde bulundurulması,  ilk etapta iletişimi sağlamak 

üzere temel ihtiyaçları için resimli sözlük vb. çalışmaların yapılması, 

- Mültecilerin yaşadıkları travmalardan dolayı öfke gibi olumsuz 

duygularını koruyucu önlem olarak sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara vb. 

meslek elemanlarına kolay ulaşabilecekleri merkezler oluşturulması ve psiko-
sosyal destek programlarının hazırlanması,  

-Okullarda öğretmenlerin mülteci aileleri yönlendirebilecekleri sosyal 

yardımlar ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları konusunda 

bilgilendirilmesi,  

- Türkiye toplumuna mültecilerin sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuki 
durumları hakkında bilgilendirme eğitimleri verilmesi toplumsal barış için uygun 

çözümler arasında yer alacağı düşünülmektedir.  
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SONUÇ 

Sistematik cinsel şiddete maruz kalmış birçok kadın çoğu kez suçluların 

cezalandırılması, adaletin sağlanması ve toplumsal destek yerine dışlanarak “terk 
edilmesi gereken, evlenilemez” vb. damgalanmalara maruz kalabilmektedirler. Bu 

durumda aile onurunun zedelendiği inancı ile savaş sürecince sistematik 

tecavüzlere maruz kalan kadınlar namus cinayetlerine kurban gidebilmekteler. 
Tecavüz ve şiddet mağduru kadınların namus cinayetlerine kurban gitmemeleri 

için, toplumdan izole edilip dışlanmamaları için önlemlerin alınması, ekonomik 

desteğin yanında acil olarak psiko-sosyal destekli rehabilitasyon uygulamalarına 

geçilmesi, tecavüz suçunu işleyenlerin cezalandırılması yapılacak en hızlı 

iyileştirme adımları olacaktır. 

Savaş mağduru kadınlara yönelik sosyal hizmet uygulamaları konusunda 

devletlerin oluşturulacakları sosyal politikalarda; 

- Savaş ve göçe yönelik sosyal politikalar oluşturulurken toplumsal 

cinsiyet eşitliğine dayalı politikaların oluşturulması, 
- Politikalar oluşturulurken eğitim, sağlık ve sosyal kurumlardan görüş 

alınırken eşgüdüme önem verilmesi, 
- Maddi ihtiyaçlara yönelik insani hizmetlerin yanında psiko-sosyal 

destek hizmetlerinin de birlikte yürütülmesinin sağlanması,  
- Aile bireylerinin sağlık, eğitim, bakım ihtiyaçlarının  “hayır” anlayışı 

içindeki kurumları tarafından giderilmesinden ziyade “hak” temelli hizmetler 

olarak devlet tarafından sunularak kadının aile reisi, bakıcı, eğitimci v. rollerinin 

düzenlenerek güçlendirilmesi toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde yapılabilecek 

iyileştirmeler olarak düşünülmektedir.  
 Bir taraftan Türkiye’de mülteci, sığınmacı, misafir gibi sıfatlarla 

adlandırılan savaş mağduru kadınlara toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan 

kaldıran sosyal hizmetler sunmak gerektiğini savunurken bir taraftan da Türkiye’de 

kadınlara yönelik sosyal hizmet uygulamalarını göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. Kendi ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri sonucu kadınların 

yaşadığı sorunların birçoğunu çözememişken savaş mağduru kadınların 

sorunlarının çözümünün de çok kolay olmayacağı gerçeğini de unutmamak gerekir. 

Mikro düzeyde ailenin makro düzeyde toplumun önemli kişisi olan kadının 

devletin sosyal politikasına da konu edinmesinin kaçınılmaz olduğunu, toplumda 

var olan cinsiyet eşitsizliğinin ancak eşitlikçi ilişkiler tesis edilerek giderilmesi ile 

mümkün olabileceğini belirtmek gerekir. Sağlıklı bir toplum ailenin en önemli 

veya temel kişisi olan kadının güçlendirilmesiyle mümkün olabilmektedir.   

Savaş yaşanan ülkenin yeniden inşası için göç mağduru bireyleri rehabilite 

ederek sağlıklı bireyler olarak ülkelerine dönmelerini sağlamak göç alan devletler 

için temel amaç olmalıdır. Sosyal adalet ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda 
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sorumlu politikalar, planlanmış yardımlar ve doğru yönlendirmelerle göç mağduru 

kadınların ve çocukların kayıp nesiller olmamalarının önüne geçilebileceği 

düşünülmektedir.  
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KLASİK DİPLOMASİYE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ:  
FEMİNİST PERSPEKTİF 

Arş. Gör. Büşra ÖĞÜTÇÜ* 

ÖZET 

Bu çalışmada feminist bakış açısının ve karar alma mekanizmalarında daha 
fazla yer almasının diplomasiye ne gibi katkılar sunabileceği üzerinde durulmaya 
çalışılacaktır. Çalışmadaki temel soru ise kadınların deneyimleri, sorunları ve 
çözüm önerileri ile politikaya taşındığında kadınlar ve feminist paradigmanın 
diplomaside etkili çözüm stratejileri sunabilmesinin mümkün olup olmadığıdır. 
Genele bakıldığında iç ve dış siyasette karar alma mekanizmalarında daha çok 
erkekler yer almakta bu nedenle politika da maskülen görünüm sergilemekte ve 
kadının tecrübeleri ve sorunlara yönelik çözüm önerileri politikada pek gündeme 
gelmemektedir. Feminist teori bu noktada politikadaki erkek egemen görünüme 
karşı çıkmakta kadınların her alanda olduğu gibi bu alan da daha görünür olması 
gerektiğini savunmaktadır 

Feminizmin politikaya ilişkin görüşleri incelendiğinde politikayı da 
maskülen bir yapı olarak gördüğünü ve kadının, kadın deneyimlerinin bu alanda 
dikkate alınmadığını belirtmektedir. Ayrıca kadın politikaya atılsa bile erkek 
egemen olan politika onu da maskülenleştirmekte bu olmadığı takdirde politikacı 
olarak dikkate alınmamaktadır. Diğer taraftan kadınların politikada da genelde 
ikincil rollerde yer aldıkları kolaylıkla gözlemlenebilir. Örneğin Devlet ve hükümet 
başkanı olarak çok nadir görev almakta bununla birlikte iç işleri ve dış işleri gibi 
stratejik olarak nitelendirilebilecek bakanlıklarda da görev alamamaktadırlar. 
Kadınlar kabinede bakan olarak aldıkları görevler ise daha çok Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi daha ikincil olarak görülen ve 
feminen olarak nitelendirilen alanlar olmaktadır. 

Bu noktada feminizmin uluslararası ilişkilere ve uluslararası ilişkilerin 
hâkim teori realizme yönelik eleştirileri önem kazanmaktadır. Feminist düşüncenin 
önemli isimlerinden J. Ann Tickner Searching for the Princess isimli makalesinde 
bu konuya değinmekte uluslararası ilişkileri hiç kimsenin ölmediği ve hiç kimsenin 
doğmadığı devletlerden oluşan bir yapı olarak nitelemektedir. 

Çalışmada metodoloji olarak literatür taraması yapılacaktır. Bu kapsamda 
feminist teorinin önemli kaynakları taranacak ve feminist teorinin önemli 
düşünürlerinin görüşlerinden yararlanılacaktır. Bunun yanı sıra feminist teori 
olanında isim yapmış bilim insanları ile on-line röportaj yapılacak ve edinilen 
veriler çalışmaya entegre edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Diplomasi, Politika, Kadın, Uluslararası 

ilişkiler. 

                                                           
*  Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler 
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DİPLOMASİ İLE SAVAŞ ARASINDA İDLİB SORUNU VE 

TÜRKİYE 

Prof. Dr. Ömer Göksel İŞYAR* 

ÖZET 

Suriye krizinin başlangıcı, Türkiye açısından, öncelikle İdlib’deki olaylar 

üzerinden hissedilmeye başlandı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bu bölgeden doğdu. 

Suriye krizinin ilk büyük katliamı da (Cisr eş Şuğur) burada gerçekleşti. Türkiye 

yoluyla Suriye’deki iç savaşa katılmaya çalışanlar da (bir dönem Libyalı savaşçılar 

gibi) ağırlıklı olarak İdlib’den giriş yapmışlardır. Bu noktada bölge hep bir ‘sınır 

sorunu’ olarak kaldı. Onun için, Türkiye, Suriye’ye ilişkin ‘güvenli bölge’, 

‘tampon bölge’ ve/veya ‘uçuşa yasak bölge’ gibi planlarında İdlib’i (bilhassa da 

Salkin bölgesini) temel noktalardan biri olarak gördü. Bölgeyi Türkiye’ye bağlayan 

temel geçiş noktası olan Cilvegözü ile Bab El Hawa kapıları, kriz/savaş boyunca 

çok kritik olaylara sahne oldu. Geçiş noktalarında yaşanan patlamalar, çatışmalar, 

gerginlikler hiç eksik olmadı. El Nusra ve ona bağlı birçok kol, İdlib’te genelde 

etkin konumlarını korudular. Türkiye, bundan dolayı bölgedeki terörist unsurları 

ÖSO çatısı altında koordine etmeye ve yararlı hale getirmeye (rehabilite etmeye) 
çalıştı.  

Bölge daha sonra (2013 ortalarından itibaren) kimyasal saldırı haberleriyle 

(Serakib Olayı) sarsıldı. Bu olay olduğunda ise Suriye Ordusu, ‘Derkuş 

Operasyonu’nu veya resmî adıyla ‘Kuzey Fırtınası Harekâtı’nı tertipliyor ve İdlib 

ile Hama’daki Nusra hedeflerini imha etmeye çalışıyordu. Bu operasyonlarında, 

Suriye Ordusu, arkasına Rusya’nın teknik-askerî desteğini almıştır.  

2013 sonlarında ‘Irak Şam İslam Devleti’ (IŞİD) sahada görüldüğünde, 

örgütün etkili olduğu yerlerden biri, yine İdlib idi. IŞİD’in ortaya çıkışı ve arzettiği 

tehditler, İdlib merkezli olarak, ÖSO’nun yeniden dizayn edilmesinin yolunu da 

açtı. Nitekim Ahrar eş Şam örgütü dışında, İdlib’deki diğer dinî oluşumlar, IŞİD’e 

karşı kurulan cephede yer alarak ÖSO’yu kuvvetlendirdiler.  

2016’da Halep’in Suriye’nin eline geçmesiyle birlikte, sınırda kalan İdlib 

bölgesi, bir güvenlik sorunu olmaya başladı. Rejim burayı, Halep için bir tampon 

bölge haline getirmenin yollarını aradı. Türkiye ise, İdlib meselesinin de, tıpkı 

Rakka ve Deyrizor gibi, ABD’nin ‘kara gücü’ olarak görülen PYD-YPG tarafından 

halledilmeye çalışılacağından endişelendi. İdlib, bu anlamda, kurulacağı düşünülen 

PKK koridorunun engellenmesi açısından çok stratejik bir bölge olarak görüldü. 

                                                           
*  Uludağ Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nde Öğretim Üyesi. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

652 

Bu koridorun denize ulaşmaması için Lazkiye-İdlib hattı, Suriye coğrafyasının 

omurgası olarak değerlendirildi. 

Astana süreci çerçevesinde, Halep ve El Bab meseleleri eşzamanlı olarak 

çözümlenirken, Nisan 2017’de İdlib-Han Şeyhun’da yeni bir kimyasal saldırı olayı 

meydana geldi.  

IŞİD’in Suriye’den temizlenmesi ise, İdlib’de boşluğu dolduran El Nusra’ya 

(yeni ismiyle Fetih El Şam) yaradı. Nihayet Astana ve Soçi sürecine dayanarak, 

İdlib, Türkiye ve Rusya’nın sorumluluğunda bir ‘çatışmasızlık’ (gerilimi azaltma) 

bölgesi haline getirildi. Buna rağmen bölgedeki örgütler (Ahrar üş Şam ve Heyet 

Tahrir El Şam) birbirleriyle çatışmalarını artırarak sürdürdüler. Türkiye, bir 

garantör olarak, kontrol noktaları kurdu ve bu çatışmaları önlemeye çalıştı. Ancak 

fazla başarılı olamadı. Dolayısıyla İdlib, bölgesel ortaklar arasındaki (Türkiye, 

Rusya, İran) en kırılgan nokta olmaya devam etti. Nihayet Suriye, Rusya’nın 

desteği ve yönlendirmesiyle İdlib’e yönelik saldırı ve operasyonlarını yeniden 

başlattı. Bu durum ise, Türkiye tarafından sert şekilde protesto edilmektedir. Bölge 

o kadar önemlidir ki, belki de Suriye’nin tümünün veya en azından Astana-Soçi 

sürecinin kaderini burası belirleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: İdlib, Türk Dış Politikası, Suriye İç Savaşı, Nusra 

Cephesi, Özgür Suriye Ordusu. 

TURKEY AND IDLIB PROBLEM BETWEEN DIPLOMACY  
AND WAR 

ABSTRACT:  

In terms of Turkey, the beginning of the Syrian crisis, first began to be felt 
over events in Idlib. The Free Syrian Army (FSA) was established in this region. 
The first massacre of the Syrian crisis (Cisr Eş Şugur) also took place here. Foreign 

fighters who are trying to join the civil war in Syria via Turkey (e.g. Libyan 
fighters) have logged mainly from Idlib. At this point, the region has always 
remained a 'boundary problem'. Therefore, Turkey’s plans of 'safe zone', 'buffer 
zone', and/or 'no fly zone' saw Idlib (particularly the Salkin region of it) as one of 
the main points. Idlib area as the main transit point that have connections via 
Cilvegözü and Bab El Hawa doors to Turkey was the scene of many critical events 
during the Syrian war. The explosions, conflicts and tensions that occurred at the 
transition points were never lacking. El Nusra and many other branches attached to 
it have generally maintained their active position in Idlib. Turkey, therefore, tried 
to coordinate (and rehabilitate) terrorist elements in the region under the FSA roof 
and to make them useful for Turkey’s interests. 
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The region was later shaken by chemical attack (The Serakib Case) reports 
from the middle of 2013. When this case happened, the Syrian Army was operating 
the 'Operation Derkush' or 'Northern Storm' in its official name and trying to 
destroy the El Nusra targets in Idlib and Hama. In these operations, the Syrian 
Army took all the technical and military support of Russia behind it. When "Iraq-
Sham Islamic State" (ISIS) was seen in the scene in the end of 2013, Idlib was one 
of the places where the organization was most effective. The emergence and 
threats of the ISIS also led to the redesign of the FSA based on Idlib. As a matter 
of fact, the religious organizations but Ahrar es Sam in Idlib, took part in the front 
against ISIS and strengthened the FSA. 

With the passing of Aleppo to Syria in 2016, Idlib region, which is on the 
border, has become a security problem. The regime looked for ways to make it a 
buffer zone for Aleppo. Turkey was worried that the Idlib problem, as in Raqqa 
and Deyrizor, would be settled by the United States' ally, the PYD-YPG. In this 
sense, Idlib was seen as a very strategic area in terms of blocking the PKK 
corridor, which is thought to be established. The Lazkiye-Idlib line was evaluated 
as the backbone of the Syrian geography so that this corridor could not reach the 
sea. 

In the framework of the Astana cease-fire process, while Aleppo and El Bab 
issues were being resolved simultaneously, a new chemical attack took place in 
Idlib-Han Seyhun in April 2017. 

The cleanup of ISIS from Syria was useful for the El Nusra Front (the new 
name Fatah al-Sham), who filled the void in Idlib. Finally on the basis of the 
Astana and the Sochi processes, Idlib was made a no-conflict (tension-reduction) 
zone in the responsibility of Turkey and Russia. Nonetheless, some opposition 
groups (Ahrar uş Sham and Heyet Tahrir al-Sham) continued to clash with each 
other. Turkey, as a guarantor, set up checkpoints and tried to prevent these 
conflicts. But it has not been very successful. Thus Idlib, between regional partners 
(Turkey, Russia, Iran) continued to be the most vulnerable point. Finally, Syria 
restarted its attacks and operations today against Idlib with the support and 
guidance of Russia. This case is harshly protested by Turkey. The region is so 
important that perhaps it will determine the future of Syria or at least the fate of the 
Astana-Sochi process. 

Key Words: Idlib, Turkish Foreign Policy, Syrian Civil War, Nusra Front, 
Free Syrian Army. 

GİRİŞ 

İdlib, bugün Suriye meselesine angaje olmuş Avrasya ve Atlantik 

sistemlerinin son kırılma noktası ve çatışma sahasıdır. Türkiye bu iki cephede de 
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bulunabiliyor. Bu anlamda çok sert ve kalıplı bir dış politika yerine oldukça esnek 

bir dış politika takip ediyoruz. Astana kadar Cenevre sürecini de desteklemekteyiz. 

İdlib, Suriye’nin geleceğini belirleyecek omurgası üzerinde bulunmaktadır. İdlib-
El Bab-Deyrizor bu omurganın önemli noktalarıdır. 

Türk dış politikasında İdlib meselesi, çok bilinmeyenli bir denklemi veya 

çok boyutlu bir satranç oyununu yansıtmaktadır. Türkiye burayı sürekli Esad 

yönetimine karşı bir Güvenli Bölge (mıntıka-i emine) haline getirmek istemiştir. 

Tıpkı Libya-Bingazi örneğindeki modeli uygulamayı düşünmüştür. İdlib’de 

2014’te Harekat al Hazm örgütünü de (radikallere karşı) bu amaçla (ılımlı 

muhaliflerin bölgede güçlenebilmesi için) geliştirmeyi denemiştir. 

2017 yılından itibarense, İdlib, PYD’ye karşı stratejik bir bariyer olarak 
kullanılmaya çalışılmıştır. Afrin operasyonu öncesi, İdlib üzerinden hemen (Salve - 
Dar et İzze - Şimon Kalesi) PYD çevrelenmeye çalışılmıştı. 

İDLİB’İN SURİYE İÇ SAVAŞINDAKİ TARİHSEL ÖNEMİ NEDİR? 

Bu konuyu bölgenin tarihsel, sembolik boyutunu ve güncel önemini dikkate 

alarak irdelemek uygun olacaktır. Tarihsel olarak arzettiği önem bazında birçok 

şeyden bahsedilebilir. Öncelikle Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) doğduğu yerdir. 

Krizin daha en başında (2011 yılında) Suriye’den (Suriye Ordusu’nun İdlib 

kolundan) kaçıp gelen Hüseyin Harmuş ve Mustafa Kassum tarafından ÖSO, ilkin 

“Özgür Subaylar Tugayı” adı altında kurulmuştur. Ayrıca İdlib’in Cebel-i 
Zaviye’si, Suriye topraklarında Türkiye’nin Güvenli Bölge (mıntıka-i êmine) 

kurmayı düşündüğü ilk yer olmuştur. Üstelik bu bölge, iç savaşta kullanılacak 

savaşçıların ana giriş-çıkış kapısıydı. Bilhassa Cilvegözü - Bab el Hawa sınır 

kapıları üzerinden geçen Salkin hattı bu iş için kullanılmıştır. Bölgenin dikkat 

çeken bir diğer önemli boyutu da, Suriye iç savaşı sırasında ilk kimyasal saldırı 

olayının yine bu bölgede bulunan Serakib’de gerçekleşmesi olmuştur. 

Hatırlanacağı üzere iç savaş boyunca vukuu bulan son kimyasal saldırı da yine 

bölgede yer alan Han Şeyhun (2017) sahasında gerçekleşmiştir. 

İDLİB’İN GÜNCEL ÖNEMİ NEDİR? 

Günümüzde İdlib, Türkiye ve diğer bölgesel-büyük güçler açısından, 2016 

yılında PYD-YPG öncülüğündeki SDG (Suriye Demokratik Güçleri) tarafından 

2016’da tek taraflı olarak ilan edilen ‘sözde’ “Kuzey Suriye Federasyonu” 

girişimini kontrol etmek için çok stratejik bir konumda görülmektedir. Bunun 

yanında taktik önemi de büyüktür. Zira İdlib’deki hiçbir oluşum, (Fırat’ın 

doğusunun ve Münbiç’in tersine) Türkiye’nin bölünmesine yol açacak bir tehdit 

seviyesinde görünmemektedir. Dolayısıyla bugün Türkiye’nin güvenliği açısından 

Fırat’ın doğusu stratejik önemde kabul edilmektedir. 
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İdlib ayrıca Suriye coğrafyasının büyüklük itibarıyla sadece %5-6’sı 

olmasına rağmen, biriken 3,5 milyonun üstündeki yoğun nüfusuyla dikkat 

çekmektedir. Türkiye, İdlib hakkında uluslararası farkındalığın artmasına yardımcı 

olmuştur. İdlib’deki Çeçenler-Uygurlar da önemlidir. Şöyle ki, bunlar terör 

gruplarından uzaklaştırılmaları halinde, ileride Fırat’ın doğusunda Türkiye 

tarafından yürütülecek olası bir operasyon için de kullanılabilirler. Bu yönde ciddi 

planların yapıldığı anlaşılmaktadır. Bölgede hâlihazırda pek çok terör örgütü ve 

daha da tehlikelisi bir takım devletlerin çokça istihbarat elemanları da 

bulunmaktadır. Bölgeyi kontrolü zorlaştıran önemli bir unsur da budur. Nitekim 
Suriye Hükümeti’nin kabul edip onayladığı ‘Uzlaşma Kanunu’na göre; ülkeye 

sızmış veya orada gelişmiş tüm terör örgütlerinin son sığınağı ve çatışmasızlık 

bölgelerinden arta kalan en sonuncusu İdlib olacaktı. Dolayısıyla en zorlu görev de 

buradaydı. Bu zorlu görev ise, (bir anlamda sıcak kestanelerin toplanması işi) 

Türkiye’den beklenmekteydi. Ancak Winston Churchill’in, bu tip zorlu işlerle ilgili 

olarak, 1943-Tahran Konferansı’nda da söylediği gibi: “İdare edilebilen zorluklar, 

kazanılmış fırsatlardır”. Sözü edilen bu Uzlaşma Kanunu’na göre, Humus ilinin 

kuzeyinden (bilhassa da Rastan ve Talbise’den), Hama’nın güneyinden, 

Dumayr’dan (Ceyş ül İslam, diğer gruplarla çatışmalı olduğundan, İdlib üzerinden 

geçerek yerleşecekleri Cerablus’a gelmiştir), Deraa’dan, Doğu Guta’dan, Şam’ın 

Arbil bölgesinden ve Hizbullah’ın önünden kaçarak Lübnan sınırındaki Baalbek 

vadisinden gelenlerin tümü İdlib ve etrafında yoğunlaşmışlardır. Kısacası, 

Suriye’nin neredeyse tüm ‘serbest radikalleri’ (tüm terörist ve muhalif grupların 

%85’i) İdlib’de toplanmışlardır. Bu radikal terörist gruplar arasından en büyüğü 

şüphesiz, HTŞ’dir. IŞİD’den (Irak Şam İslam Devleti) sonra gelen en tehlikeli 

örgüt olan El Nusra ve onun çatı örgütü HTŞ’nin (Heyet Tahrir ül Şam) merkez 
karargâhı İdlib’de kurulmuştur. 

İdlib’in gerek Türkiye, gerekse ABD ve müttefikleri açısından diğer bir 

önemi ise şudur: burada başarılı olunursa, temizlik operasyonu sırasının ‘Fırat’ın 

Doğusuna’ geleceği aşikârdır. Zaten ABD de son zamanlarda bundan ciddi 
anlamda tedirgin olmaktadır. İdlib’de başarılı olabilecek ve uygulanabilecek bir 

‘model’, muhtemelen Suriye’nin geneli için de örnek teşkil edecek gibi 

görünmektedir. 

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ İDLİB SORUNUNA İLİŞKİN TEMEL 

İLKELERİ 

Türkiye’nin, Suriye’ye yönelik dış politikasında belirlediği temel ilkeye 

göre, “Afrin, Afrinlilerin; İdlib de İdliblilerindir.” Dolayısıyla sözü edilen ilke 

çerçevesinde İdlib’deki Sünni nüfus, kendi bölgesini yönetmelidir. (Bkz. Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 22 Mart 2018 tarihli konuşması) Türkiye’nin 

savunduğu diğer bir dış politika ilkesine göre ise, bölgede eskiden olduğu gibi yeni 

kimyasal provokasyonlara (Serakib ve Han Şeyhun örnekleri) ve dışarıdan 
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müdahalelere mahal verilmemelidir. Nitekim son zamanlarda Kafr Zayta’da da bu 

yönde bazı provokasyonlar bekleniyordu ve Türkiye’nin ilkeli girişimleriyle buna 

mahal verilmedi. 

Türkiye hemen sınırlarının dibinde bulunan İdlib’e yönelik herhangi bir dış 

müdahale olmaması için, temelde 2 insanî gerekçe ileri sürmektedir: olası bir 

müdahale halinde büyük bir insanî kıyımın olacağı ve Türkiye’ye, dolayısıyla 

Batıya doğru büyük insanî akınların/göçlerin tetikleneceği. Öte yandan Türkiye, 

Suriye geneline (sadece İdlib’e değil) Rusya, Suriye ve İran üzerinden de herhangi 

bir dış müdahalenin olmaması için Astana Süreci’ni bitirme/sona erdirme 

tehdidinde bile bulunmuştur. 

Bu arada Türk dış politikasında Esad’ın iktidardan uzaklaştırılması 

hedefinden de hiçbir zaman uzaklaşılmamıştır. Türkiye’nin İdlib’de desteklediği 

tüm yapılar, şu 2 temel esasa dayanmaktadırlar: Suriye’nin toprak bütünlüğü 

(PYD’ye karşıtlık) ve Esad rejiminin gitmesi. Nitekim Esad’ın suçlanması 

açısından, Reyhanlı sanığı Yusuf Nazik olayı da (şahsın tam da İdlib meselesi ön 

plandayken bir MİT operasyonu neticesinde Suriye’den Türkiye’ye getirilmesi) 

örnek olarak gösterilebilir. 
Türkiye, bütün bunların yanında, İdlib’deki 3 büyük grubu (HTŞ (Şam 

Kurtuluş Cephesi), Ulusal Özgürleştirme Cephesi (UÖC) ve Suriye Kurtuluş 

Cephesi (Cephet Tahrir Suriye)), ÖSO’nun mimarisi içine entegre etmeyi 

amaçlamaktadır. Bunu yaparken de, İdlib meselesini dış müdahaleye mahal 

vermeden ‘içerden halletmeye’ çalışmaktadır. Ayrıca HTŞ’nin feshi ve çözülmesi 

için ‘ikna’ yöntemini de kullanmaktadır. Türkiye daha önce (sürecin daha evvelki 
aşamalarında) bu ikna yöntemini kullanarak, Feylak ür Rahman grubu ile Fetih el 
Şam’ı (El Nusra) ayrıştırmayı başarmıştı. Nitekim Feylak ür Rahman da, İdlib’de 

ilân edilen tampon bölgeden çıkmayı kabul eden ilk örgüt olmuştur. Türkiye ikna 

yöntemini bölgedeki tüm zorluk ve tehditlere rağmen sürdürmüştür. Şimdiye kadar 

TSK tarafından İdlib’de hiçbir silah kullanma eylemi içine girilmemiştir. Bu 

yöntemin kullanılması suretiyle, Suriyeli olmayan grupların da HTŞ’den 

ayrılmasına çalışılmaktadır. Türkistan İslâm Partisi (TİP), Doğu Türkistan İslâmî 

Hareketi (DTİH) ve bilhassa Çeçen savaşçılardan mürekkep Cunud el Şam’ı bu 

gibi Suriye kökenli olmayan, yabancı savaşçılardan oluşan ana gruplar arasında 

sayabiliriz. 
Türkiye şu ana kadar İdlib’de kurmuş olduğu 12 Gözlem noktasını da 

korumak için her türlü güvenlik tedbirini almakta (etrafını beton duvarlarla 

çevirmek ve ilave askerler-silahlarla takviye etmek gibi) ve bunları bölgede 

tutmaya devam etmektedir. Bu güvenlik noktalarının devamına büyük önem 

verilmektedir. Zira bugün, Fırat’ın doğusu halledilmeden, İdlib’den çıkılması (geri 

çekilinmesi) ileride belki Afrin’den çıkılmasını da zorunlu kılabilirdi. Bundan 

endişelenen Türkiye, elindeki bu kozu kaybetmek istememektedir. 
Türkiye, sınırlarının dibinde PYD-YPG’nin varlığını görmek istemediği 

kadar, gelecekte Suriye’nin mevcut rejimiyle de sınırdaş olmak istememektedir. 
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Bunun için sınırda varlık gösterecek ‘bir ÖSO Tamponu’ da Türkiye için çok 

avantajlı görülmektedir. 

TÜRKİYE’NİN İDLİB SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ YÖNÜNDEKİ 

İCRAATLARI 

Türkiye bu meselenin ortaya çıkışından itibaren çözüm yönünde fiilî ‘aktif 
diplomasi’ uygulamıştır. İran Dış İşleri Bakanı Cevad Zarif de, 18 Eylül 2018 

tarihli konuşmasında bu gerçeği aynı sözlerle vurgulamıştır. Gerçekten de, Türkiye 

bu mesele üzerinde hiçbir ülkenin etkisinde kalmadan, kendi amaç ve önceliklerine 

göre hareket etmiştir. Türkiye bu aktif yönelimini, ‘Açık Diplomasi’ istikametinde 

ortaya koymuştur. Açık diplomasinin en bâriz göstergesi de, Tahran Zirvesi (7 
Eylül 2018) sırasında göze çarpmıştır. Bu şekilde herhangi bir gizli ajandamızın 

olmadığı ifade edilmek istenmektedir. Nitekim adı geçen Tahran Zirvesi’nde 

liderler arasındaki (Erdoğan, Putin ve Ruhani) karşılıklı eleştiriler ve cevaplar, 

herkesin (gazetecilerin ve dolayısıyla kamuoyunun) gözleri önünde cereyan 

etmiştir. Sürecin gücü de burada gizlidir. 
Türkiye İdlib meselesi konusunda, esasında her türden diplomasi yöntemini 

kullanmaktadır: İkili-Üçlü, Mekik, Zirve, Konferans Diplomasisi gibi… Burada 

sayılan belli başlı diplomasi yöntemleri arasından seçilmiş olan en önemli örnekleri 

şu şekilde sıralanabilir: 
o Astana Üçlüsünün 21 Aralık 2016 tarihli Moskova Bildirgesi, 
o 3 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye-Rusya arasındaki Soçi görüşmeleri, 
o Astana-7’de (30-31 Ekim 2017) bir Ateşkes İzleme Görev Gücü’nün tesis 

edilmesi,  
o 4 Ekim 2017 tarihli Erdoğan-Putin zirvesi, 
o 22 Kasım 2017 tarihli Üçlü Soçi Zirvesi. 

Türkiye, İdlib meselesinin çözümü konusundaki bu diplomatik 

girişimlerinde Avrasyalı ortaklarıyla (temelde Rusya ve İran) eşgüdümlü ve 
işbirliği ekseninde oldukça aktif davranışlar sergilemiştir. 

Türkiye, İdlib meselesinin diplomatik-barışçı yöntemlerle çözümü 

konusunda, Kamu Diplomasisi yöntemini de en azından klâsik yöntemler kadar 

yoğun şekilde kullanmaya ve işlevselleştirmeye çalışmıştır. Türkiye bu çerçevede; 

İdlib ve Suriye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK’ları) desteklemekte ve onları 

da, amaçları doğrultusunda organize etmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda direkt 

olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu ve yönlendirdiği faaliyetlerden en 
önemlilerinden bazıları şunlar olmuştur: 

o 17-18 Eylül 2017 tarihleri arasında hemen Hatay-Cilvegözü sınır 

kapısının karşısında yer alan Bab el Hawa’da İdlib’dekiler ağırlıklı olmak üzere 

425 muhalif temsilcinin toplantısı tertiplenmiş ve neticesinde Suriye için bir 

‘Anayasa Taslağı’ hazırlanmıştır. 
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o 2 Kasım 2017 tarihinde, İdlib’de ‘Suriye Kurtuluş Hükümeti’ (Millî 

Selamet Hükümeti) adlı oluşumun kurulması yönünde çalışmalar resmen 

başlatılmıştır. 
o 14 Aralık 2017 tarihinde, Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi 1. 

Kurultayı İstanbul’da düzenlenmiş ve kurultayın nihaî bildirgesinde bir ‘Ortak 
Ordu’ yapılanması yönünde karar alınmıştır. 

o 25 Aralık 2017 tarihinde, yine Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi 2. 

Kurultayı Hatay-Samandağ’da toplanmıştır. 
o 30 Aralık 2017’de, muhalif grupların Azez toplantısı gerçekleştirilmiş 

ve neticesinde bir Ceyş El Vatani (Millî Ordu) resmen kurulmuştur. 1 Ocak 

2018’den itibaren hayata geçen bu Millî Ordu yapısı, 3 kolordu ve toplamda 

22.000 askerden oluşacaktı. 

Kısacası Türkiye, diplomatik açıdan elinden gelen her şeyi yaparak, olası 

bir dış müdahaleyi ve savaşı her seferinde maharetle engellemiştir. Zaten 

Türkiye’nin bu yöndeki çabaları, 15 Mayıs 2018 tarihli Astana-9 zirvesinde, 
katılımcılar tarafından net bir şekilde takdire şayan bulunmuştur. 

Açık Kapı Politikasından da uzak durmayan Türkiye, bölgedeki tüm 

ticaret yollarının açılmasını desteklemiştir. Bu bağlamda Suriye-Ürdün arasındaki 

Nasib ile Cilvegözü-Bab el Hawa sınır kapıları eşzamanlı olarak açılmışlardır. Bu 

kapıları birbirine bağlayan M-4 ve M-5 karayollarının güvenliği de Türkiye ve 

Suriye tarafından eşgüdümle sağlanacaktır. 

Türkiye bu çerçevede bölgedeki 12 Gözlem noktası vasıtasıyla kuzeyden 

güneye doğru bir Ateşkes Gözlem Hattı’nı zaten oluşturmuştu. Bu hat üzerinden 
de, İdlib’de nüfus yoğunluğu oldukça artan sivil halka yönelik İnsanî Yardımlar 

(İnsani Yardım Operasyonları) yapılması söz konusu oluyordu. Bölgede AFAD 

ve Kızılay’ın 170.000 kişi kapasiteli toplam 9 kamp kurma çalışmaları başarıyla 

devam etmektedir. 

Öte taraftan Türkiye, İdlib’deki silahlı grupların da birbirleriyle çatışmasını 

önlemeye çalışmış ve bu konuda elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bu yöndeki 

somut başarılarının en önemlisi ise HTŞ ile Ahrar üş Şam arasındaki çatışmayı 

önlemek olmuştur. Nisan 2018’de bu sorun hemen hemen çözüldü. Türkiye her 

zaman için Ahrar grubuna daha yakın olmuştur. Liderinin bile Türkiye’de ikâmet 

ettiği iddia edilmektedir. 

Bütün bunların yanında Türkiye şöyle bir alternatif diplomatik yönelimi de 

asla ihmâl etmemiştir: İdlib’e yönelik bir Rusya-Suriye müdahalesi olasılığına 

karşı, gerektiğinde ABD’nin de soruna angaje olmasını istemek. Burada dış 

politikamızın son dönem genel görüntüsüne oldukça ironik düşen bir vaziyet 

olduğu da söylenebilir. Hatta bu noktada işin zor tarafı da şudur: İdlib konusunda 

ABD ile olan ortak noktalar, Rusya ve İran’la aramızda olanlardan daha fazladır. 

Bu konudaki en son örnek olarak ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın The Wall Street 
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Journal’daki yazısı (11 Eylül 2018) gösterilebilir. Bu alternatif yaklaşıma göre, 

İdlib konusunda ABD’yi tamamen dışlamak gibi bir lüksümüzün olmadığı da 

anlaşılmaktadır. Nitekim ABD’nin, 29 Mayıs 2018 tarihinde İdlib’de bomba yüklü 

bir araç istihbaratı vermesi acaba bir gözdağı olarak değerlendirilebilir mi? 

Şüphesiz bu denklem için ABD’yi hiç gözetmeden sonuç almak zor ve hatta 

tehlikeli gözükmektedir. Kabul etmek gerekir ki, esasen HTŞ bile bir nevî Türk-
Amerikan projesi olarak da değerlendirilebilir. Nitekim yeni Başkan Trump’ın 

göreve gelir gelmez (Ocak 2017) ortaya koyduğu güvenli bölgeler planına dayalı 

olası bir Sünni bölge altyapısına katkıda bulunabileceği düşüncesiyle, Türk ve 

Amerikan tarafları Ekim 2017’de 5 İslami örgütü biraraya getirerek HTŞ’yi 

şekillendirdiler. Esasen bunlar artık birbirleriyle çatışmak yerine, Esad’a karşı 

birleşmeliydiler. Ancak sonraları, 5-6 Ocak 2018’deki Hmeymin-Tartus, 25 Şubat 

2018’deki Humus, 19 Mart 2018’deki Şam ve 20 Mart 2018’de gerçekleşen Hama 

ve İdlib saldırıları ile HTŞ’nin iyice kontrolden (en azından Türkiye’nin 

denetiminden) çıktığı görüldü. Türkiye’nin, bu örgütü şimdi geri kazanmaya 

çalıştığı ise, zor bir yöntem de olsa, görülmektedir. Türkiye, bu yöntem 

çerçevesinde resmî ağızlardan, HTŞ için peşinen “terörist” sıfatını kullanmamaya 

azamî özen göstermektedir. Örgüt, 1 Eylül 2018’den beri ‘Terör Örgütleri 

Listesinde’ kabul edilse de, Türk yetkililer tarafından daha çok “ekstremist” 

olarak nitelenmektedir. Nitekim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 31 Ağustos 2018 

tarihinde, örgüt için bu terimi kullanmıştır. 

Türkiye’nin her şeye rağmen oldukça Çok Boyutlu bir Diplomasi izlediği 

de ileri sürülebilir. Bu bağlamda Astana sürecinin, son dönemde bazı konularda 

tıkandığını anlayıp, 4’lü Grubu (Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa) harekete 

geçirmeye çalışmamız, örnek verilebilir. Bu 4’lü grubun altyapısının oluşturulması 

amacıyla 14 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da teknik düzeyde bir toplantı 

yapılmıştır. Bu oluşumun, ABD’nin ‘7’li Küçük Grubuna’ karşın, anayasa 

taslağının belirlenmesi hususunda ön plana geçirilmek istendiği sezinlenmektedir. 

Ancak şunu kesinlikle söylemeliyiz ki, Türk tarafı, Suriye meselesinde (ve hatta 

genel anlamda tüm güney sorunlarımızda) her zaman için etkin olan bir dinamik 
etkileşim mekanizması olarak sonuç verici Türk-Rus zirvelerini ön planda 

görmektedir. 

ATEŞKES SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? 

Eğit-Donat 1 ve 2’nin başlatılması da, bitirilmesi de (7-25 Temmuz 2017) 
İdlib’deki muhalifleri çok etkiledi. Sonrasında muhalifler Türkiye’ye daha çok 

yanaşmışlardır. Türkiye bundan sonra muhalifleri ve teröristleri hassasiyetle 

ayrıştırmaya çalıştı. 1 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye, El Nusra’yı kesin ve 

resmî bir şekilde terör örgütleri listesine ekledi. Hemen ardından 7 Eylül 2018 
tarihli Tahran’daki Zirve Bildirgesi’ne (Bildirge’nin 3. Md.’si) ve 17 Eylül 2018 
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tarihli Soçi Mutabakatı’na göre Türkiye birçok sorumluluklar almıştır. Bu 

çerçevede Türkiye neler yapmaktadır? 

o Tampon bölgeyi silahsızlandırma görevini icra etmektedir. 

o Bölgede düzenli devriyeler gerçekleştirmektedir. 

o HTŞ’nin çözülmesi ve normalleştirilmesine çalışmaktadır. 

o Yabancı savaşçıların bölgede terör gruplarından ayrıştırılmasına gayret 
etmektedir.  

o Ilımlı-Radikal ayrıştırmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

o Rus üslerinin güvenliğinin sağlanması (Hmeymim ve Tartus’ta) için 

uğraşmaktadır. 

o M-4 ve M-5 karayollarının güvenliğinin sağlanması için gayret 

sarfetmektedir. 

o İdlib’deki 12 gözlem noktasının korunmasını ve devamlılığını 

amaçlamaktadır.  

o Bu temel üzerinde İdlib’de siyasi çözümün sağlanabilmesi için 

uğraşmaktadır. 

Bu arada İsrail’in bir provokasyonu sonucunda Rusya’nın IL-20 uçağının 

düşürülmesi olayında Türkiye, sessiz kalmayı tercih etmiştir. Bu sürecin sonunda, 

bilindiği gibi Suriye’ye S-300’lerin verilmesi sözkonusu olmuştur. Bu durum ise, 

Suriye sahasında operasyon yapacak Türk uçakları açısından risk oluşturacak 

sonuçlar doğurabilir. 

SONUÇ: 

Günümüzde ve gelecekte İdlib’de başarı sağlamak hem çok zordur, hem de 

birçok farklı içsel ve dışsal faktörlere bağlı görünmektedir. Bu bağlamda bölgede 

göze çarpan en büyük sorun, Suriye dışından bölgeye sızan yabancı savaşçılar ve 

istihbarat unsurlarıdır. Bölgesel barış bir bakıma da bu yabancı unsurların ne kadar 

izin vereceği meselesi olarak telakki edilebilir. Fakat Türkiye kuvvetli ikna 
çalışmalarıyla bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışmaktadır. 
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GÜNCEL GELİŞMELER BAĞLAMINDA RUSYA FEDERASYONU 

– BATI DÜNYASI KARŞITLIĞININ ANALİZİ 

Dr. Samir CAFEROV968 

ÖZET: 

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde yaşanan terör ve sıcak çatışmaların yanı sıra 

günümüz itibarıyla eski iki süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 

Rusya Federasyonu (RF) arasında yaşan gerelim uluslararası sistemi 

etkilemektedir. Bu bağlamda Dünyanın ve Türkiye’nin geleceği açısından önemli 

olan iki soru akla gelmektedir.  

1. ABD önderliğindeki Batı Dünyası ile RF arasında devam eden “Yeni 

Soğuk Savaş”, 3. Dünya Savaşı’na dönüşecek mi?  
2. Sıcak çatışma olmasa da RF- Batı ilişkilerinin bozulma trendi devam 

edecek mi?  

Analiz edeceğimiz bu sorulara cevap vermek için görsel ve yazılı basın 

yayın araçlarının ve onların vasıtasıyla çeşitli ülkelerin yöneticilerin bizlere 

gösterdiği tabloyu değil, tarihin akışını ve rakamları irdelemeye ve sizlere sunmaya 

çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, ABD, Batı Dünyası, Yeni Soğuk 

Savaş, 3. Dünya Savaşı. 

GİRİŞ 

Sıradan insan özgür değil,  
sadece özgürlük yanılsamasıyla yaşıyor,  

çünkü onun davranışları algılamadığı  
güçler tarafından motive edilmiştir.  

Erich Fromm 

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde yaşanan terör ve sıcak çatışmaların yanı sıra 

günümüz itibarıyla eski iki süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 

Rusya Federasyonu (RF) arasında yaşan gerelim uluslararası sistemi büyük ölçüde 

etkilemektedir. Bu bağlamda Dünyanın ve Türkiye’nin geleceği açısından önemli 

olan iki soru akla gelmektedir.  

                                                           
968  Dr., Serbest Araştırmacı, samir@sandeks.com 
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1. ABD önderliğindeki Batı Dünyası ile RF arasında devam eden “Yeni 
Soğuk Savaş”, 3. Dünya Savaşı’na dönüşecek mi?  

2. Sıcak çatışma olmasa da RF- Batı ilişkilerinin bozulma trendi devam 

edecek mi?  

Sorulara cevap vermek için görsel ve yazılı basın yayın araçlarının ve 

onların vasıtasıyla çeşitli ülkelerin yöneticilerin bizlere gösterdiği tabloya değil, 

tarihin akışına ve rakamlara bakarak analiz etmeye çalışacağız. 

1. EKONOMİK ÇÖKÜŞÜN TEMEL SEBEPLERİ 

Bilindiği üzere 1991 yılının Aralık ayında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği (SSCB) dağılmış ve onun varisi olarak RF, maddi ve hukuki varlık ve 

yükümlükleri üstlenmiştir. 1992-2000 yıllarında RF ekonomik siyasi bir çöküş 

içine girmiştir. Bu çöküşün temel sebeplerini şöyle tespit etmek mümkündür: 

1- Eski Sovyetler Birliği içindeki iktisadi bağların kopması, 

2-Rusya’nın ana ihraç kalemlerinden petrol ve doğal gaz fiyatlarının düşük 

seyir izlemesi, 

3- Yeni oluşan ekonomik düzende ve devlet yapısında yolsuzluğun artması 

sonucunda kamu kuruluşlarının belli gruplara düşük fiyatlar ile verilmesi,  

4- İki Çeçen Savaşı örneğinde görüldüğü üzere RF içinde ki etnik gruplarda 

ayrılıkçı eğilimlerin artması, 

5- Eski kurumlarla yeni sosyo-ekonomik düzene geçilmeye çalışılması. 

Yukarıda aktardığımız temel sebeplerden ötürü RF, 1998–1999 yıllarına 

gelindiğinde SSCB gibi dağılmanın eşiğine gelmiştir. Peki 2000’li yıllarının 

yüksek petrol fiyatları ve Putin mucizesi olmasaydı acaba RF varlığını sürdürebilir 

ve şu an kontrol ettiği Rus Uzak Doğusu ve Sibirya’nın enerji ve maden 

servetlerini kontrol edebilir miydi? Ya da başka bir soru ile analizi derinleştirmek 

istersek RF’nin dağılmasından en büyük zararı ve en büyük faydayı kim görürdü? 

RF’nin ekonomik kültürel bağlarının tarihine ve günümüzdeki durumuna 

baktığımızda şunu görmekteyiz, Büyük Petro’dan yani 18. yüzyılın başından 

günümüze kadar Rusya bir modernleşme çabası içindedir ve 300 yıl boyunca bu 

çaba aynı zamanda Batılılaşma çabasıdır. Bu sebeple Çarlık Rusya’sı, SSCB ve RF 

belli konularda hep aynı özellikleri taşımıştır: 

a) Dış Ticaretin ve teknoloji transferinin büyük kısmı Batı dünyasıyla 

olmuştur.  

b) Kültür, eğitim gibi alanlarda Alman ve Fransız etkisi bazen aşırıya 

kaçarak bazen azalarak hep sürmüştür. 
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c) Son 300 yılın büyük kısmı boyunca Rusya nüfusunun çoğunluğunun köle 

veya ona yakın bir statüde olmasıdır. 

 1700- 1860 köylülerin çoğunluğu resmen (hukuken) köle olmuşlardır. 
 1860-1917 arası köylüler hukuken köle olmasalar da de facto köleliğe 

yakın bir statüde olmuşlar. Çünkü 1860 yılında yapılan 2. Aleksandr Reformu ile 

kişisel özgürlük kazanmalarına rağmen, toprak mülkiyeti verilmemiş ve toprak 

sahibi soylulara çalışmak zorunda kalmışlar. Bu 1917 Ekim Devrimin başarılı 

olmasının ana nedenlerinden birisidir. 
 1924-1960’lara kadar SSCB de önce seçme ve seçilme hakları 

kısıtlanmıştır (proletarya diktatörlüğü çerçevesinde). Daha sonra köylülere 

pasaport bile verilmediği gibi SSCB Kolhoz (kolektif çiftlik) ve Sovhoz (Sovyet 
çiftliği) işçileri yine yarı devlet kölesi statüsünde olmuşlardır. 

1960-2018 döneminde SSCB ve RF nüfusun önemli kısmı asgari yaşam 

standartlarında hayat sürmektedir. Rusya’da nüfusun çok az kısmı, seçkin soylu 

kısmı (Çarlık Rusya’sı zamanı) ve komünist yönetici - bürokrat kısmı (SSCB – RF 
zamanı) dışında, ülke yönetimine katkıda bulunmuş ve gerçekte vatandaş olmuştur. 

1860’tan sonra seçme ve seçilme hakkı olsa da ne Çarlık Rusya’sında ne SSCB de 

bu hak formaliteden öteye gitmemiştir. Yönetici -elit kesimin ise tarih boyunca ve 
günümüzdeki bağları hep Batı Dünyasıyla olmuştur. Bu bağ rakamlarla ölçülen, 

sadece ticari ekonomik bağlar değil, aynı zamanda kültürel bağlardır ki bunlar da 

hep Batıyla olmuştur ve devam etmektedir. 

Tarih boyunca bir kaç farklı alandan bir kaç çarpıcı örnek vermek gerekirse: 

 18. yüzyılda kurulan Rusya Bilimler Akademisi’nin üyelerinin çoğu 

Almandır. 
 19. yüzyılın başında nerdeyse tüm soylular kendi aralarında Fransızca 

konuşmaktadırlar. 
 Son üç yüzyıl boyunca ticaretin büyük kısmı hep Batı Dünyasıyla 

olmuştur. 
 Rusya ürettiği hammadde ve bazı dönemlerde besin kaynaklarının 

büyük kısmını Avrupa’ya satmış, oradan ise makine ve teknoloji veya lüks tüketim 

malları almıştır.  
 Ekonomideki bu tablo 1. Nikolay, 2. Nikolay, Stalin ve Putin zamanında 

da hep aynı olmuştur ve hala devam etmektedir. 
 Rus elitleri hep Batıda okumuşlar, yaşamışlar ve dinlenmişlerdir. Çarlık 

Rusya’sı ve SSCB gibi RF’de de düşünülenin aksine bu durum devam etmiştir969.  

                                                           
969  Maksim Gorki, Kapri’de (İtalya) yaşamış, Kapitsa (en ünlü fizikçilerden biri) 

Rezenford’un yanında eğitim almış. 1930-1940 senelerinde SSCB de gerçekleştirilen 

Sanayi Devrimi’nde makine parkının büyük kısmı Almanya, ABD, İngiltere ve 
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Tarihsel perspektiften baktığımızda ise Rusya Batı için hammadde sağlayan 

ve Batı düşünceli insanlar tarafından yönetilen ve Batının yüksek katma değerli 

ürünlerini satın alan ve Batı değerlerinin büyük çoğunluğunu benimseyen bir ülke 

olarak var olmuştur ve var olmaktadır.  

2. RF DAĞILSAYDI KİM ZARAR, KİM FAYDA GÖRÜRDÜ? 

Ara sorumuza dönersek, 2000’lerde Putin ve yüksek petrol fiyatları 

olmasaydı ve RF dağılsaydı bundan kim zarar, kim fayda görürdü? 

Bilindiği üzere RF’nin 145 milyonluk nüfusunun sadece 15 milyonu Uzak 

Doğu ve Sibirya’da yaşamaktadır. Yani kötü senaryo gerçekleştiğinde RF’nin 

Vladivostok’tan Ural Dağları’na kadar olan kısmı direk veya dolaylı olarak Çin, 

Japonya ve belki Kore’nin etkisi altına girecektir. Batı dünyası ise on milyonlarca 

göçmen ile karşı karşıya kalacaktır, RF’nin nükleer silaha sahip olduğunu ve bu 

silahın kötü ellere geçme olasılığı da yüksektir.  

Yukarda aktardığımız bilgiler ışığında ve Putin’in ilk seçim kampanyasını 

değerlendiğimizde şunu görüyoruz. Putin, RF’de Batı desteği ile iktidara gelmiştir. 

Şu an Batı da yaşayan Medya patronu Gusinskiy ve Londra da ölen Berezovski o 

zamanki Rus medyasının büyük kısmını kontrol ettikleri dönemde, komünistlere 

karşı Putin’i desteklemişlerdir. 2000 yıllarda yüksek petrol ve gaz fiyatlarından 

dolayı RF beklenenin dışında 2 trilyon dolara yakın ekstra gelir elde etmiştir. Aynı 

yıllarda RF’den her yıl 120- 180 milyar dolar para kaçırılmıştır ve bu durum hala 

devam etmektedir.970 Yani Batının petrol ve gaz için ödediği Rus halkına kısmet 

olmadan Batıya geri dönmüştür. 

Tabii ki biz Putin’in Batının ajanı olduğunu iddia etmiyoruz zaten öyle bir 

şey olamaz da sadece oluşan tabloya günlük aylık suni gündemlerden uzaklaşarak 

başka açıdan bakmaya çalışıyoruz.  

SSCB dağıldığında NATO ve Batı silah sanayisi zor durumdaydı, artık 

düşman yok ve bunların varoluş ve gelişme nedenleri yok, sonra sözde ‘İslam 

terörizmi’ icat edildi ve yaklaşık 20 yıl batılı seçmen bunlarla mücadele için maddi 

ve manevi fedakârlıkta bulundu. Çeşitli kaynaklar ABD’nin son 15 yılda 

Ortadoğu’da 7 trilyon dolar harcadığını söylüyor. Peki bu paralar nerden geldi ve 

nereye gitti? öncelikle şunu belirtelim bu para, dolar basılarak tüm dünyadan borç 

alınmıştır. Doların son 15-20 yılda gerçek satın alma gücünün nasıl eridiği hepimiz 

tespit etmiştir ve ABD’nin dış borç artışı da ortadadır. Sözkonusu 7 trilyon dolar 

                                                                                                                                      
Fransa'dan alınmıştır. SSCB Dönemi Ticaret Bakanlığı’nın istatistikleri bunu açıkça 

göstermektedir. 
970  Aktardığımız bu rakamlar defalarca en üst düzey RF yöneticileri tarafından farklı 

ortamlarda dile getirilmiştir. 
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ABD askerine maaş, ABD silah sanayisine sipariş olarak geri dönmüştür. Yani 

kaybeden ve kazananlar bellidir. 

2008 Gürcistan, 2014 Ukrayna, Suriye Müdahalesi ve Çin’le yakınlaşması 

göz önünde bulundurularak denilebilir ki Putin Rusya’sı Batının yeni ve en büyük 

tehdidi ve düşmanıdır. Günümüzde Batı Dünyasının yeni askeri tehdidi RF ve İran, 

ekonomik olarak ise Çin’dir. Kuzey Kore ve sözde İslam terörizminin ise ikinci 

plana gerilediğini görmekteyiz. Batı dünyası RF, Asya ve Afrika ülkelerinin 

birçoğundan daha demokratik biçimde idare edilse de büyük şirketlerin (eskiden 

sadece silah ve petrol) şimdi ise silah, petrol ve teknoloji şirketlerinin çıkarları 

doğrultusunda idare edilmektedir. Bu hiç kimseden de saklanmadığı gibi devlet 
başkanları birer ticaret temsilcisi olarak çalışmakta ve lobicilik faaliyetleri 

yürütmektedirler.  

Aynı zamanda Batıda özellikle ABD’de asker-bürokrat-politikacı-işadamı 

arası dikey ve yatay geçişler sonucu, ortaya kenetlenmiş bir yönetici zümre 
çıkmıştır. İş dünyasından bürokrasiye, askeriyeden bürokrasiye ve iş dünyasına ve 

tersi bürokrasiden iş dünyasına geçişler olmaktadır. Bunu en güzel Wright Mills, 

“İktidar Seçkinleri” eserinde açıklamıştır.  

Batı dediğimizde; biz Batı dünyasını yöneten ve çoğu ülkenin GSMH’dan 

daha büyük değere sahip olan uluslar üstü şirketlerin, çıkarlarına hizmet eden batılı 

iktidar seçkinlerini kastediyoruz. RF dediğimizde ise 300 yıllık Çarlık Rusya’sı 

Sovyet RF tarihine bakarak Batı ile ekonomik ve sosyokültürel bağları olan iktidar 

seçkinlerini kastediyoruz. 

Peki, Batıya sözde düşman olan Putin Rusya’sı ekonomik geleceğini kime 

emanet etmiştir? RF nin yaklaşık 400 milyar dolar değeri olan rezervlerinin %25’i 

ABD Hazine Bakanlığı kâğıtlarında, % 20’si altında, % 30’u batı paralarında % 

15’i ise ağırlıklı olarak Batı şirketlerinin hisse senetlerindedir. Son iki ayda ilan 

edilmişse de dolarizasyon siyaseti çerçevesinde ABD Hazine Bakanlığı bonolarının 

büyük kısmı satılmıştır.  

RF dış ticaretinin % 60 dan fazlası Batı dünyasıyla yürütülmektedir. 

Doğalgaz satışı ve inşaatı devam eden doğalgaz boru hatları da Avrupa’ya 

uzanmaktadır. Bir taraftan savaş söylemleri devam ederken aynı anda uzun vadeli 

yatırımlar yapılmaktadır. Karşılıklı suçlamalar, diğer taraf önceden ikaz edilerek 
Esad Rejimi’ne yapılan sembolik Tomahawklarla vuruşları… 

Görüldüğü gibi Rusya ve Batı dünyasını yönetenler arasında oluşan durum 

şudur: 

a) Taraflar ekonomik işbirliğine devam etmektedirler, 

b) Taraflar karşı tarafı tehdit olarak sunarak kendi idare ettikleri toplumları 

fedakârlıklara boyun eğmeye mecbur etmektedirler, 
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c) Oyunun kontrolden çıkmaması için aralarında iyi bir iletişim ağı 

mevcuttur, 

d) Taraflar bu şekilde kendi siyasi – iktisadi iktidarlarını devam 

ettirmektedirler, 

SONUÇ: 

Yukarıda anlatılanların ışığında sorulan ilk soruya cevap vermek gerekirse; 

RF ve ABD önderliğindeki Batı dünyası arasında devam ettiği iddia edilen yeni 

Soğuk Savaş, direk bir sıcak çatışmaya dönüşmeyecektir. 

İkinci soruya cevap vermek içinse RF ve Batı dünyasında oluşan iç 

ekonomik ve sosyo-politik konjonktüre biraz daha yakından bakmak 

gerekmektedir.  

RF’de Putin 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yeni silah filmleri 

göstererek Batılı silah üreticilerine büyük hediye vermiş, daha sonra ise bu iktidarı 

döneminde halkın refahına ağılık vereceğini beyan etmiştir. RF Batının trilyonluk 

askeri harcamalarına asimetrik ama etkili ve modern teknolojilere dayanan bir 

cevap verecek ve Batıyı masrafa sokacak, aynı zamanda ise boşalan kaynakları 

sosyal ekonomik problemlere yöneltecektir. Yani görüldüğü gibi yukarıda taraf 

diye tanıttığımız her iki tarafın çıkarına uygun bir beyanda bulunmuştur. Halkın 

refah düzeyini, günümüz Rusya’sında artırmak içinse bir kaç faktörün bir araya 

gelmesi gerekmektedir:  

1. Petrol fiyatları şimdiki düzeyden düşememeli veya artmalıdır.  

2. Batı finans kuruluşları RF’ye kredi piyasalarını tekrar açmalılardır. 

3. Batı, Rus büyük şirketlerine uygulanan kısmı yaptırımları azaltmalıdır. 

4. Rusya içi yolsuzluk azaltılmalıdır. 

Sonuncu hariç bunların hepsi, Batı ile ilişiklerin düzelmesi neticesinde 

olabilir. Rus elitlerinin söylemleri Putin’in aldığı oy ve yeni imaj bize şunu 

göstermektedir ki Putin artık bir cumhurbaşkanı değil o artık bir umum milli 

liderdir. Milli lider olarak da güvenlik güçleri üzerindeki kontrolü sağlayarak, cari 

işleri ise ekonomide liberal iktisatçılara bırakacaktır.971 

Batı dünyasına baktığımızda Kuzey Kore ile düzelme, RF ile kısmi düzelme 

İran ile ise tırmanma trendleri görülmektedir. Arap Krallıklarının ise 

kuruluşlarından başlayarak ABD ve Batı dünyasının üzerlerindeki etkileri 

yadsınamaz. RF için en kritik an olan petrol fiyatlarının 30 dolara indiği ve bir 

                                                           
971  Tarihte bunu en iyi örneği Tyananmen Olayları sonrasında Den Sya Pin’dir. 
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yılda döviz rezervlerinin çoğunluğunu kaybettiği anda Batı, Arap krallıkları 

önderliğindeki OPEC’e miktar kısıtlaması konusunda izin vererek hem RF hem 
Arap Krallıkları hem de ABD kaya petrolü üreticilerinin kurtulmasına izin 

vermiştir.  

Bütün bunları gönünde bulundurarak ikinci soruya cevaben de şunu 

belirtebiliriz ki gerçekte normal olan Batı- Rusya ilişkilerinin, toplumlarına ve 
dünyaya yansıtılan olumsuz trendi kısa zaman içinde düzelme moduna girecektir.  
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ KAPSAMINDA ABD 

DIŞ POLİTİKASI VE GÜVENLİK STRATEJİSİ  

Dr. Güngör ŞAHİN* 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; kökleri ABD’nin kurulduğu zaman ve mekâna bağlı 

siyasi kültür, değişen ekonomik, siyasi, askeri ve jeopolitik koşulların ABD Dış 

Politikası ve Güvenlik Stratejisi üzerindeki etkileri, uluslararası ilişkiler 

teorilerinde yaşanan konjonktürel değişim ve karşılıklı etkileşimi incelemektir. 
Konunun önemi; büyük güçlerin güvenlikleriyle ilgili kararları genelde rakiplerine 

bırakmayacakları düşüncesinden hareketle, Dünya’da yaşanan jeopolitik, 

ekonomik ve siyasi değişimlerin olumsuz etkilerinden korunmak, gücü ve 

hegemonyasını artırmak isteyen ABD dış politika karar vericileri ve 

teorisyenlerinin uluslararası ilişkiler teorilerinin geliştirilmesine yaptıkları etkiyi 

ortaya koymaktır. Bu çalışmanın teorik çerçevesini; Amerika’nın 1823 tarihli 

Monroe Doktrini sonrasında yüz elli yıl izlediği “yalnızcılık” politikası; Dünya’yı 

demokrasi için güvenli hale getirmek isteyen Woodrow Wilson’ın 1918 tarihli On 

Dört Madde ya da On Dört Nokta olarak da bilinen ilkelerinin kuramsal temeli 

idealizm; İkinci Dünya Savaşı’ndan muzaffer bir güç olarak çıkan, güçlü olmayı ve 

güç kullanmayı meşru hale getiren realizm ve neo-realizm; neo-liberal politikaların 

yönlendirdiği ekonomik küreselleşme olgusuyla birlikte karşılıklı bağımlılık; 

Soğuk Savaş sonrasında demokratik barış ve çatışmaların sebebini kültürel 

farklarla açıklayan konstrüktivizm (sosyal inşacılık) kuramı oluşturmaktadır. 

Çalışmada mevcut kaynak ve yorumlar ışığında; kavramsal, kuramsal ve tarihsel 

bir çerçeve oluşturmak maksadıyla nitel araştırma yöntemlerinden içerik ve söylem 

analizi kullanılmıştır. ABD; anarşik uluslararası sistemi ve varlığını dayandırdığı 

özgürlük, demokrasi, serbest pazar gibi normatif değerleri iyi ile kötü arasında bir 

mücadele olarak ahlaki bir çerçeveye oturmuş, uluslararası ilişkiler teorilerini bu 

mücadelenin kuramsal alt yapısını oluşturmak maksadıyla bir araç olarak 

kullanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Dış Politika, 

Güvenlik, Strateji, Teori. 

 

 

 

                                                           
*  Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Strateji Araştırmalar Stratejisi 
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RUSYA’NIN DONBAS MÜDAHALESİ: ASKERİ EYLEMLERİ 

DİPLOMATİK KAZANIMA DÖNÜŞTÜRME ÇABASI 

Eray ALIM* 

ÖZET 

Kasım 2013’de Kiev’de protesto gösterileri ile ilk işaretleri görülen 

Ukrayna krizi, Rusya’nın askeri müdahaleleri ile birlikte ciddi bir jeopolitik 

gerginlik mahiyeti kazanmıştır. Ukrayna’da Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in 

22 Şubat 2014’te parlamento tarafından azledilmesi ve kısa süre içinde Batı yanlısı 

yeni bir siyasi iktidarın oluşması Rusya tarafından güvenliğini tehdit eden 

gelişmeler olarak okunmuştur. Ukrayna’nın NATO’ya üye olması ve Kırım 

üzerindeki nüfuzunun zayıflaması gibi gelişmelerden endişe duyan Rusya, olası 

riskleri askeri eylemlerle gidermeye çalışmıştır. Rusya’nın askeri eylemleri Kırım 

ve Donbas merkezli olarak iki farklı lokasyonda gerçeklemiştir. Rusya’nın kısa bir 

süre içinde Kırım’ı önce işgal daha sonra ilhak etmesi ile yarımada Ukrayna’dan 

fiili olarak kopartılmıştır. Fakat Rusya askeri eylemlerinin Kırım’la sonlanmadığını 

Doğu Ukrayna’nın Donbas bölgesinde başlayan ayrılıkçı hareketlenmeye sunduğu 

destekle göstermiştir. Doğu Ukrayna’daki Donetsk ve Luhansk şehirlerinin belirli 
bölümlerini kapsayan Donbas bölgesinde baş gösteren ayrılıkçı yapı ilerleyen 

zamanla birlikte silahlı bir milis hareketlenmeye evrilmiştir. Bu noktadan sonra, 

Ukrayna ordusu ile milisler arasında binlerce insanın hayatına mal olacak bir 
silahlı çatışma ortamı vuku bulmuştur. Rusya ilk andan itibaren ayrılıkçı yapının 

yanında yer almış ve milis hareketlenmeye gerekli silah ve mühimmat desteğini 

sunarak Ukrayna ordusu karşısında yeterli mücadele gücüne sahip olmasını 

sağlamıştır. Rusya’nın eylemleri yalnızca milislere silah tedarik etmekle sınırlı 

kalmamış, gerektiği anlarda Rus ordusu da çatışmalara müdahil olarak Ukrayna 

ordusuna büyük kayıplar verdirmiştir. Bu gelişmeler sonucunda Almanya ve 

Fransa’nın arabuluculuğunda 12 Şubat 2015’te Minsk Anlaşması imzalanarak 

Donbas’taki silahlı çatışmaların daha geniş bir istikrarsızlığa neden olmasının 

önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, Rusya, Ukrayna, Almanya ve 

Fransa’da oluşan Normandiya Dörtlüsü adlı bir format dahilinde krize diplomasi 
sahasında bir çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Rusya da Minsk Anlaşması’nın 

hazırlanmasında rol alan ülkelerden biri olarak takip eden zamanda diplomasi 

sahasındaki faaliyetlere iştirak etmiş ve krizin sonlanması için gerekli siyasi yol 

haritasının belirlenmesinde tayin edici aktörlerden biri olmuştur. Bu çalışmada 

Rusya’nın askeri ve diplomatik eylemleri arasındaki eşgüdümlülük ve uyumluluk 

sorgulanarak, Donbas özelindeki amaç ve hedeflerinin bir incelemesi yapılacaktır. 

                                                           
*  Yıldız Teknik Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora 

Adayı, erayalim@hotmail.com. 
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Ayrılıkçı hareketlenmenin ilk andan itibaren yanında yer almış olan Rusya’nın 

askeri olarak krize müdahil olarak Ukrayna üzerinde ulaşmaya çalıştığı hedeflerin 

netleştirilmesine çalışılacaktır. Bu çerçevede, Donbas’ta kuvvet kullanma 

seçeneğini devreye sokarken Rusya’nın eylemlerini nasıl bir siyasi/diplomatik 
kazanıma tahvil etmeye çalıştığı cevabı aranan temel soru olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya, Ukrayna Krizi, Donbas, Askeri Müdahale, 

Diplomatik Kazanım. 

RUSSIA’S MILITARY INTERVENTION IN DONBAS: AN 

ATTEMPT TO TRANSLATE MILITARY ACTIONS INTO 
DIPLOMATIC GAIN 

ABSTRACT:   

The first signs of Ukraine crisis emerged with protest movements in Kiev in 
November 2013. Tensions then evolved into a serious geopolitical crisis with 
Russia’s military interventions. Following the Parliament’s removal of President 
Victor Yanukovich on 22 February 2014, a pro-Western government was formed 
in Ukraine which triggered Russia’s security concerns. Troubled by the prospect of 

Ukraine’s accession to NATO as well as seeing its influence weakened over 

Crimea, Russia decided to eliminate potential risks through military actions. 
Russia’s actions took place in two different locations, namely Crimea and Donbas. 

Within a short space of time, Russia invaded and then annexed Crimea, thus 
ending Ukraine’s sovereignty over the peninsula. However, by beginning to 
support the newly emerged separatist movement in Eastern Ukraine’s Donbas 

region, Russia made clear that its military actions were not limited to Crimea. In 
the following period, the separatist movement that cropped up in the Donbas 
region, which comprises parts of the cities of Donetsk and Luhansk, evolved into 
an armed militia group. Following this development, an armed conflict ensued 
between the Ukrainian army and the militias which claimed the lives of thousands 
of people. From the outset, Russia has supplied arms and munitions to the militias 
with the objective of providing them with the necessary combat power against the 
Ukrainian army. But Russia did not confine its actions to arming the insurgents and 
whenever the need arose, the Russian army inflicted heavy casualties on the 
Ukrainian army through direct interventions. With the aim of preventing the 
ongoing conflicts in Donbas from causing greater instability, a Minsk Agreement 
was signed on 12 February 2015 through the mediation of Germany and France. A 
Normandy Format was formed with the participation of Russia, Ukraine, Germany 
and France to achieve a peaceful solution to the crisis through diplomatic means. 
As Russia is one of the contributors to the formation of the Minks Agreement, it 
has participated in the ensuing diplomatic activities and acted as an influential 
player in determining a road map for a lasting solution to the crisis. By analyzing 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

672 

the coherence and compatibility of Russia’s actions in military and diplomatic 
spheres, this work will seek to explain Russia’s aims and objectives with respect to 

Donbas. As Russia has consistently sided with the separatists since the beginning 
of the crisis, it will be the task of this work to shed light on Russia’s motivations to 

become militarily involved and what kind of leverage it has sought to gain over 
Ukraine. In this respect, the main question to address is: what kind of 
political/diplomatic benefit has Russia sought to gain by employing the use of 
force in Donbas?  

Key Words: Russia, Ukraine Crisis, Donbas, Military Intervention, 
Diplomatic Gain. 

GİRİŞ 

Ukrayna krizi Rusya’nın merkezinde olduğu önemli bir jeopolitik gerginlik 

olarak dünya siyasetinin ana gündem maddeleri arasında yer almıştır. Ukrayna 
merkezli yaşanan gerginlikler Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Avrupa Birliği 

(AB) ile imzalanması gündemde olan Ortaklık Anlaşmasından Ukrayna’nın 

çekildiğini açıklaması ile başlamıştır. Bu kararla birlikte Ukrayna istikrarsız bir 

sürecin içine girmiştir. Ülkelerinin Batı ile ilişkilerini güçlendirmesini savunan 

Batı yanlısı kitleler Kiev’de geniş çaplı gösteriler düzenleyerek, Yanukoviç’in 

aldığı kararı protesto etmişlerdir. İlerleyen aşamalarda Ukrayna güvenlik güçleri ile 

protestocular arasında yaşanan şiddetli gerginlikler, onlarca insanın hayatını 

kaybetmesine neden olmuştur. Yaşanan krizin daha geniş bir istikrarsızlığa neden 

olmasını engellemek amacıyla, Rusya ve AB ülkelerinin arabuluculuğunda siyasi 

bir geçiş süreci üzerinde Yanukoviç ve muhalefet partileri 21 Şubat 2014’te 

mutabık kalmışlardır. 21 Şubat mutabakatının temel önemi, ortaya çıkan 

anlaşmanın parlamento ile devlet başkanı arasındaki güç dengesini parlamento 

lehine değiştirmesi olmuştur. Fakat, henüz gerekli yasal değişikliklerin yapılmasına 

imkan tanınmadan Ukrayna Parlamentosu Rada, 21 Şubat mutabakatından bir gün 

sonra Yanukoviç’i başkanlıktan azletmiştir.  

Ukrayna’da yaşanan ani iktidar değişikliğini kendi güvenliğine dönük bir 

risk olarak değerlendiren Rusya, Kırım ve Doğu Ukrayna’ya dönük olarak askeri 

müdahalelerde bulunmuştur. Yanukoviç’in azlinden hemen sonra Rusya askeri 

olarak düğmeye basmış ve Kırım’da Karadeniz Donanması’nda görev alan askeri 

birliklerinin harekete geçmesiyle, yarımadayı başarılı bir operasyonla işgal 

etmiştir. Daha sonra ise yapılan bir referandum sonrası Kırım’ı ilhak ederek 

ülkesine katmıştır. Kırım’dan hemen sonra Doğu Ukrayna’daki Donbas bölgesinde 

ayrılıkçılık yönünde yeni hareketlenmeler meydana gelmiştir. Putin yönetimi, 

Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan ederek Rusya’ya bağlanmak isteyen ayrılıkçı 

hareketlenmeyi destekleyerek, Kırım’ın ardından askeri eylemlerini ikinci aşamaya 

taşımıştır. Takip eden haftalarda ayrılıkçı yapı, silahlı bir milis hareketlenmeye 
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dönüşmüş ve Rusya destekli milislerle Ukrayna ordusu arasında halihazırdaki 

sürece kadar devam eden yoğun çatışmalar yaşanmıştır. Rusya, Ukrayna’nın toprak 

bütünlüğünün ve egemenlik haklarının Kırım’ın ardından Doğu Ukrayna’daki 

Donbas bölgesinde de zedelenmesinde, milislere sunduğu askeri destekle tayin 
edici bir rol oynamıştır.  

Donbas’taki çatışmalar tam teşekküllü bir askeri kriz halini alarak binlerce 

insanın hayatına mal olacak bir sonuca neden olmuştur. Bu süreçte, iki farklı 

Minsk anlaşması imzalanarak, Rusya’nın da taraflarından biri olduğu barış 

görüşmelerinde, çatışmasızlığın tesis edilmesine çalışılmıştır. Her ne kadar ikinci 

Minsk Anlaşması ile milisler ve Ukrayna devletini birbirinden ayıran güvenli 

bölgeler oluşturulmuşsa da, kalıcı bir barış ortamı tesis edilememiştir. Silahlı 

çatışma ortamı mevcut konjonktüre kadar düşük yoğunluklu da olsa devam etmiş 

ve Minsk Anlaşması’nın şartlarına uygun şekilde gerekli bir siyasi çözüm hayata 

geçirilememiştir.  

Bu çalışma Rusya’nın Donbas bölgesinde icra ettiği askeri müdahaleleri, bu 

müdahalelerin diplomasi sahasındaki eylemlerle eşgüdümlülüğünü sorgulayarak 

ele alacaktır. Rusya’nın Donbas’taki çatışmalarda milislerin safında yer alarak 

hangi hedefleri başarmaya çalıştığı, cevabı aranan temel soru olacaktır. Bu husus 

irdelenirken, Rusya’nın askeri eylemlerinin siyasi/diplomatik başarıya tahvil olup 

olmadığının netleştirilmesine çalışılacaktır. Gerekli tartışmalar geliştirilirken, ilk 

olarak Ukrayna krizine dair bir arka plan sunulacaktır. Daha sonra, Rusya’yı 

Ukrayna’ya askeri olarak müdahil olmaya sevk eden nedenler masaya 
yatırılacaktır. Bu kısmın ardından Rusya’nın Donbas’ta aldığı askeri inisiyatifler, 

operasyonlarla ilgili gerekli detayların sunulması amacıyla mercek altına 

alınacaktır. Rusya’nın askeri eylemlerinden sonra Ukrayna’da nasıl bir statükonun 

oluştuğu bir sonraki kısmın inceleme konusu olacaktır. Son bölümde ise, 

Rusya’nın Ukrayna krizinde diplomasi alanındaki girişimleri irdelenerek, askeri 

eylemlerin Rusya açısından istenen siyasi/diplomatik sonucu üretip üretmediği 

yanıtlanacaktır.  

1. UKRAYNA KRİZİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 

Ukrayna krizinin ilk işaretleri Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in AB ile 

Ukrayna arasında imzalanması beklenen Ortaklık Anlaşmasından 21 Kasım 

2013’te Ukrayna’nın çekildiğini açıklaması ile ortaya çıkmıştır.972 Yanukoviç’in bu 
kararının ardından, Kiev’de AB ile yürüyen sürecin sonlanmasını protesto etmek 

amacıyla kitleler sokaklara çıkmaya başlamışlardır. 28/29 Kasım 2013 tarihinde 

Ortaklık Anlaşmasına münhasıran düzenlenen Vilnius Zirvesinde Yanukoviç, 

                                                           
972  Ian Traynor ve Oksana Grytsenko, “Ukraine Suspends Talks on EU Trade Pact as Putin 

Wins Tug of War”, The Guardian, 21 Kasım 2013.  
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Ukrayna’nın süreçten çekildiğini AB yetkililerine resmen iletmiş ve bu gelişme 

sonrası yeni protestolar meydana gelmiştir.973  

Protestoların genişlemesiyle birlikte hükümet isyan polisini devreye sokarak 

gösterileri sonlandırma amaçlı tedbirler almaya başlamıştı. Fakat, güvenlik 
güçlerinin toplanan kalabalığa sert müdahalelerde bulunması, Kiev’de 

gerginliklerin tırmanmasına neden olmuştu.974 İsyan polisi Berkut’un orantısız 

şiddet kullanması Kiev’de büyük bir tepki ile karşılanmış ve Kasım ayında sınırlı 

sayıda protestocunun katılımıyla gerçekleşen gösterilere Aralık ayına gelindiğinde 

800.000 kişinin katıldığı görülmüştü.975 AB ile yürüyen Ortaklık Anlaşması 

sürecinin sonlanmasının ardından Devlet Başkanı Yanukoviç ilerleyen günlerde 

Rusya ile önemli bir ekonomik anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde, 

Ukrayna ve Rusya arasında 17 Aralık 2013’te Rusya tarafından Ukrayna’ya 15 

milyar dolarlık kredi tedarik edilmesi ve doğal gaz fiyatında ise %33’lük indirim 

sağlanması konularında mutabık kalınmıştı.976 Atılan bu adımlar Ukrayna’nın 
AB’den uzaklaşmasına paralel olarak Rusya’nın yörüngesine girmekte olduğu 

izlenimine neden olmuş ve Ukrayna’daki gösterilerin büyümesine zemin 

hazırlamıştı.977 

2014 yılında girildiğinde Batı yanlısı kitlelerle siyasi otorite arasındaki 

gerginliklerin devam ettiği görülmüştü. Şubat ayına doğru ise sokaklardaki 

çatışmaların ivmesinde güçlü bir tırmanış meydana gelmişti. Bunun sonucunda 18 

Şubat’ta başlayan ve iki gün süreyle devam eden çatışmalarda 20’si güvenlik 

güçlerinden olmak üzere yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ortaya çıkan bu 

tablo karşısında 21 Şubat 2014’te AB ülkeleri ve Rusya’nın arabuluculuğunda 

Yanukoviç ve muhalefet partileri arasında bir anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşmanın 

en önemli sonucu ise, 2004 anayasasına dönülmesi kararı alınması ve böylece 

parlamentonun devlet başkanı karşısında daha güçlü hale gelmesinin önünün 

açılması olmuştu. Ayrıca, devlet başkanlığı seçimleri için bir tarihin belirlenmesi 

de tarafların mutabık kaldıkları konular arasında yer almıştı. Fakat 21 Şubat 

mutabakatından bir gün sonra, Yanukoviç’in Bölgeler Partisine mensup 

milletvekillerinin bir kısmının da muhalefete beraber hareket etmeye karar vermesi 

                                                           
973  “Ukraine Protests After Yanukovych EU Deal Rejection”, BBC News, 30 Kasım 2013. 
974  David R. Marples, Ukraine in Conflict: An Analytical Chronicle, (Bristol: E-

International Relations Publishing, 2017), 42 
975  “Ukraine Crisis: Timeline”, BBC News, 13 Kasım 2014. 
976  “Ukraine Scores $15 bln from Russia, 33% Gas Discount”, Russia Today, 17 Aralık 

2013.  
977  Marples, Ukraine in Conflict, 42; Jamila Trindle, “The Loan That Launched A Crisis: 

The Ukrainian Conflict Isn't Just About Politics”, Foreign Policy, 21 Şubat 2014; Taras 

Kuzio, “Guest Post: Viktor Yanukovich, the Latest in a Long Line of Ukrainian Leaders 
to Tie Their Fate to Moscow”, Financial Times, 17 Aralık 2013. 
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sonrasında Parlamento, 22 Şubat 2014’te Yanukoviç’i başkanlıktan azletmişti. 

Böylece Ukrayna’da Yanukoviç dönemi ani bir şekilde sonlanmıştı.  

Bu gelişmeden sonra Ukrayna krizi askeri bir evreye girmişti. Ülke içi 

gerginliklerin yaşandığı sırada Yanukoviç’i destekleyici bir pozisyon alan Rusya, 

devlet başkanının azledilmesi sonrasında askeri müdahale seçeneğini devreye 
sokmuştu. 27 Şubat 2014’te Kırım’da askeri üniformalı olmalarına karşın resmi bir 

sembol taşımayan silahlı unsurlar Kırım Parlamentosu başta olmak üzere resmi 

binaları ele geçirerek Rusya’ya yakın bir isim olan Sergey Aksionov’u 

başbakanlığa getirmişlerdi.978 Rusya’nın Karadeniz Donanması’ndaki birliklerin 

verdiği destekle, hükümet binalarını ve askeri üsleri ele geçiren bu unsurlar, 

Kırım’daki Ukrayna’ya bağlı güvenlik birimlerini herhangi bir direniş ortaya 

koymalarına fırsat vermeden pasifize etmişlerdi.979 Askeri operasyonun kısa süre 

içinde başarılı bir şekilde sonlanmasıyla Rusya Kırım’ı kontrolü altına almıştı. 

Müteakiben, 10 Mart ve 16 Mart 2014 tarihlerinde Kırım Otonom Cumhuriyeti 

önce bağımsızlık kararı almış, daha sonra ise Rusya’ya katılma kararının alındığı 

bir referandum gerçekleştirilmişti. Böylece Rusya Kırım’ı ülke toprağına dahil 

etmişti. 

Takip eden günlerde ise, Ukrayna için ayrılıkçılık tehlikesinin Kırım’la 

sınırlı kalmadığı görülmüştü. Doğu Ukrayna’da Donetsk, Luhansk ve Harkiv gibi 

önemli oranda Rus nüfusun yaşadığı şehirlerde Kırım’a benzer şekilde bir 

referandum düzenlenmesi ve Rusya’ya dahil olma fikrinin hakla sorulması talebi 

dillendirilmeye başlanmıştı.980 Kısa süre sonra, Nisan 2014’te Donetsk Halk 

Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adlı, isimleri ilk defa duyulan iki siyasi 

entite Ukrayna’dan bağımsızlıklarını ilan ettiklerini duyurmuşlardı. Rusya destekli 

ayrılıkçı unsurlar silahlı bir örgütlenmeye de giderek bağımsızlık mücadelesini 

gerekirse güç kullanarak gerçekleştirme konusunda gerekli iradeyi ortaya 
koymuşlardı.  

Bu gelişme karşısında Yanukoviç’in devrilmesinin ardından devlet 

başkanlığına gelen Olexander Turchynov Ukrayna’nın terörle mücadele 

operasyonlarına başladığını 15 Nisan 2014’te duyurmuştu.981 Askeri olarak 
düşmeye basılmasıyla birlikte Ukrayna ülkenin doğusuna doğru ciddi bir tahkimat 

yapmaya başlamıştı. Konvansiyonel üstünlüğünden yararlanarak Ukrayna ordusu 

                                                           
978  Marples, Ukraine in Conflict, 45. 
979  Marples, Ukraine in Conflict, 45.  
980  Richard Balmforth ve Natalia Zinets, “Protests in Eastern Ukraine Aimed at Bringing in 

Russian Troops, Warns PM”, Reuters, 7 Nisan 2014. 
981  “Oleksandr Turchynov: Anti-Terrorist Operation Started in the North of Donetsk 

Oblast”, 15 Nisan 2014, http://nato.mfa.gov.ua/en/press-center/news/21650-oleksandr-
turchinov-na-pivnochi-donecykoji-oblasti-rozpochalasya-antiteroristichna-operacija, 
(e.t. 31.12.2017]. 
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ilk anda milislerin elinde olan belirli kasabaları geri kazanmayı başarmıştı. Bu 

durum karşısında Rusya milislere, gerek füze sistemleri gerekse Ukrayna’nın hava 

üstünlüğünü kırmak amacıyla hava savunma sistemleri sevk ederek, milislerin 

mücadele gücüne daha kuvvetli destekler sunmaya başlamıştı.982 Bunun sonuçları 

da kısa süre içinde alınmıştı. Mayıs ve Haziran aylarında milisler Rusya’dan 

tedarik ettikleri sistemlerle Ukrayna ordusuna ait helikopterler ve nakil 
uçaklarından oluşan hava unsurlarını düşürmeyi başarmışlar ve Ukrayna’ya önemli 

kayıplar verdirmişlerdi.983 

Aşağıda detayları verileceği gibi, Rusya eylemlerini yalnızca silah tedarik 

etmekle sınırlamamış, Ilovasik ve Debaltseve gibi kasabalarda Ukrayna ordusu ile 

milisler arasında yaşanan çatışmalara doğrudan müdahil olarak Ukrayna’nın olası 

galibiyetlerini önleyecek inisiyatifler de almıştı. Bu hamlelerle Rusya Ukrayna 
ordusuna önemli kayıplar yaşatmıştı. Silahlı mücadelelerin şiddetlendiği 

konjonktürlerde çeşitli ateşkes denemeleri de gerçekleşmiş ve çatışmasızlığın 

sağlanması amaçlanmıştı. Turchynov’dan sonra devlet başkanlığı koltuğuna oturan 

Petro Poroşenko iki farklı konjonktürde barış görüşmelerine katılmaya razı 

olmuştu. Bu yöndeki ilk girişim Ilovaisk’deki çatışmalardan sonra gerçekleşmişti. 

Ukrayna ve ayrılıkçılar arasında 5 Eylül 2014’te imzalanan Minsk Anlaşması 

(Minsk-1) çatışmasızlık yönünde atılan ilk adımdı.984 Fakat bu inisiyatif milisler ve 
Ukrayna ordusu arasında istenen yatışmayı sağlamamış ve sıklıkla ihlallerin 

gerçekleştiği görülmüştü. Şubat 2015’te milislerin Debaltseve kasabasını ele 

geçirmek amacıyla yeni bir harekata girişmeleri sonucunda ise Minsk-1 süreci tam 

manasıyla sonlanmıştı.  

Aşağıda ele alınacağı gibi Rusya’nın da gerekli anlarda devreye girerek rol 

aldığı Debaltseve’deki çatışmalar yeni bir barış sürecinin başlamasına neden 

olmuştu. Debaltseve’den sonra Almanya ve Fransa’nın arabuluculuğunda ikinci bir 

Minsk süreci başlamış ve 12 Şubat 2015’te atlan imzalarla yeni bir Minsk 

Anlaşması (Minsk-2) hayata geçmişti. Minsk-2 sürecini takip etmekten sorumlu 

ülkeler arasında Rusya ve Ukrayna ile beraber Almanya ve Fransa’da yer almış ve 
bu dört ülkenin katılımıyla Normandiya formatı adlı bir yapı hayata geçmişti. 

Minsk-1’de de yer aldığı gibi çatışmasızlığı tesis etmek amacıyla AGİT’in 

gözlemci olarak görev yapması ve silahların belirli bir hattın gerisine çekilmesi 

                                                           
982  Freedman, “Ukraine and the Art of Limited War”, 16. 
983  “Ukraine Army Helicopter Shot Down Near Sloviansk, 12 Dead”, BBC News, 29 Mayıs 

2014; David Blair, “Ukraine: Rebels Shoot Down Plane Carrying 49”, The Telegraph, 
14 Haziran 2014. 

984  Minsk-1’in maddeleri için bkz: “Protocol of the Trilateral Contact Group—Minsk, 
September 5, 2014”, 7 Eylül 2014, https://slavyangrad.org/2014/09/07/protocol-of-the-
tripartite-contact-group-minsk-september-5-2014/, (e.t. 11.06.2017).  
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gibi maddeler Minsk-2 çerçevesinde de kabul edilmişti.985 Bu anlaşmada yer alan 

en önemli madde ise, Ukrayna’nın ülkenin doğusunda ayrılıkçıların kontrol 

ettikleri alanlara otonom bölge statüsü tanıma şartını kabul etmesiydi.986 Ukrayna 
topraklarında bulunan yabancı askeri unsurların geri çekilmeleri ise güvenlik 

durumunun normale dönmesini sağlamak için kabul edilmişti.987 

2. RUSYA’NIN BAKIŞ AÇISINDAN UKRAYNA’DAKİ İKTİDAR 

DEĞİŞİKLİĞİ  

Rusya’nın Ukrayna krizi sürecinde izlediği politika mercek altına 

alındığında, Yanukoviç’in azlinin öncesinde ve sonrasında Rusya’nın farklı 

hedeflere sahip olduğu görülecektir. Yanukoviç devlet başkanı iken Putin 

yönetiminin temel amacı, Rusya’nın öncülüğünde 2015 yılında hayata geçecek 

olan Avrasya Ekonomi Birliği’nin (AEB) öncü oluşumu olan Gümrük Birliği 

projesine Ukrayna’yı da dahil etmek olmuştur. Bu çerçevede Rusya, Ukrayna’nın 

AB ile Ortaklık Anlaşması imzalamaktan vazgeçmesi sonrasında, protestoların 

sonlanması, Yanukoviç’in otoritesini tesis etmesi ve nihai olarak Ukrayna’nın 

yönünü AEB’ye çevirmesini amaçlamıştır. Nitekim yukarıda paylaşıldığı gibi, 15 

milyar dolarlık kredi tedariki ve doğal gaz fiyatında indirim hamleleriyle Putin 

yönetimi Yanukoviç’e önemli ekonomik destekler sunarak muhatabını Rusya’ya 

yaklaştırmaya çalışmıştır. Bu aşamada Rusya siyasi bir hedef doğrultusunda 

politikasını şekillendirmiştir.  

Yanukoviç’in iktidardan düşürülmesi sonrasında ise Rusya, oluşan yeni 

iktidar yapısı ile birlikte kendisine güvenlik riski teşkil eden bir gelişmenin ortaya 

çıktığına kanaat getirmiş ve askeri güç kullanımı ile bu riskleri giderme yolunu 

seçmiştir. Bu aşamadan sonra, güvenlik eksenli nedenler krizde tayin edici bir rol 

oynamıştır.  

Krizin ikinci evresinde Rusya’nın askeri olarak harekete geçmesi belirli 

gelişmelere cevaben gerçekleşmiştir. Örneğin Yanukoviç’in azlinden hemen iki 

gün sonra Ukrayna’da belirli bölgelerde Rusçanın resmi dil olarak kullanılmasına 

imkan tanıyan yasanın Ukrayna Parlamentosu tarafından iptal edilmesi Rusya’yı 

endişelendiren bir karar olmuştur. Her ne kadar Devlet Başkanı Turchynov 

parlamentonun aldığı bu kararı veto etmişse de, Ukrayna’da ortaya çıkan siyasi 

yönelim Rusya’nın kaygılanmasına neden olmuştu. Bu sürece farklı gelişmeler de 

eşlik etmişti. 24 Şubat 2014’te Ukrayna’da aşırı sağ partilerden olan ve protesto 

gösterilerinde de aktif şekilde yer alan Sağ Sektör’ün lideri Igor Mosiichuk’un Sağ 

                                                           
985  “Minsk Agreement: Full Text in English”, https://www.unian.info/politics/1043394-

minsk-agreement-full-text-in-english.html, (e.t. 30.12.2017). 
986  Anlaşmanın 11. maddesine bkz: “Minsk Agreement: Full Text in English”. 
987  Anlaşmanın 10. maddesine bkz: “Minsk Agreement: Full Text in English”. 
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Sektöre bağlı grupları Kırım’a sevk etme tehdidinde bulunması, Rusya açısından 

bir diğer kaygı verici gelişme olmuştu.988 Bununla birlikte, Sağ sektör ile birlikte 

aşırı sağ kanatta yer alan bir diğer parti olan Svoboda’nın Yanukoviç’in 

devrilmesinden sonra kurulan hükümette yer alması Rusya’yı endişelendiren bir 

diğer önemli hadise olmuştu. Bu partilerin mensupları geçiş hükümetinde önemli 

pozisyonlara dahi gelmişlerdi. Örneğin, Svoboda’dan Oleksandr Sych’in kurulan 

hükümette başbakan yardımcılığı görevini üstlenmesi ve Batı’nın da 

kaygılanmasına neden olacak şekilde, Sağ Sektör’ün lideri Dmitry Yarosh’un 

savunma bakanı yardımcısı pozisyonuna gelmesi, Rusya’ya hasım aktörlerin siyasi 

alanda temsil edilmeleri anlamına gelmişti.989 

Rusya’nın oluşan yeni siyasi tabloyu okuması, Ukrayna anayasasının ihlal 

edilmesiyle işbaşındaki iktidarın devrilmesi ve gayrimeşru yollarla ülke 

yönetiminin el değiştirmesi şeklinde olmuştur.990 Yaşanan ani iktidar değişikliği 

sonrasında Rusya Ukrayna üzerindeki siyasi nüfuzunun zarar göreceği ve Batı 

ülkelerinin Yanukoviç’in devrilmesine tepkisiz kalmalarının da etkisiyle, yeni 

yönetimin Ukrayna’yı NATO’ya dahil etmek yönünde bir arayış içine gireceği 

kaygılarını hissetmiştir.991 Böylece Rusya yönetimi, Ukrayna’da Yanukoviç’in 

devrilmesiyle sonuçlanan süreci yalnız bir hükümet değişikliği olarak görmemiş ve 

Rusya’nın güvenliğini tehdit eden yeni bir durumun ortaya çıktığı sonucuna 

varmıştır. Her ne kadar Ukrayna’da sokakları dolduran kitleler verdikleri 

mücadelenin ayrıştırıcı değil bütünleştirici olduğunu göstermek için “Haysiyet 

Devrimi” kavramının altını çizmişlerse de, Putin yönetimi, Rusya’nın bakış 

açısından meşru bir iktidarın devrilmesi ile neticelenen bu sürecin Rusya’nın 

güvenliğine bir tehdit yönelttiğine kanaat getirmiştir.992 

Bu zaman diliminde Rusya açısından potansiyel olarak en ciddi tehlike 

Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği ile sonuçlanması muhtemel bir sürecin başlaması 

                                                           
988  Gerard Toal, Near Abroad: Putin, the West, and the Contest Over Ukraine and the 

Caucasus, (New York: Oxford University Press, 2017), 223-224; Kofman ve et.al., 
“Lessons from Russia’s Operations in Crimea and Eastern Ukraine”, (Santa Monica: 
Rand Cooperation, 2017), 21. 

989  Harriet Salem, “Who Exactly is Governing Ukraine?”, The Guardian, 4 Mart 2014. 
990  Vladimir Putin, “Vladimir Putin Answered Journalists’ Questions on the Situation in 

Ukraine”, 4 Mart 2014, http://en.kremlin.ru/events/president/news/20366, (e.t. 
29.06.2017). 

991  Robert Legvold, Return to Cold War, (Cambridge: Polity Press, Kindle Edition, 2016), 
1748-1751; Dmitri Trenin, “The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power 
Rivalry”, (Carnegie Moscow Center, Haziran 2014), 6. 

992  Andrew Wilson, The Ukrainians: Unexpected Nation, (New Haven: Yale University 
Press, 2015), 354. 
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olmuştur.993 Yukarıda zikredildiği gibi, Batı’nın Ukrayna’da yaşanan hükümet 

değişikliğini sorunsuz karşılaması Rusya’nın kaygılarının artmasında önemli bir 

etken olmuştu. Her ne kadar Batı’nın Yanukoviç’in devrilmesinde doğrudan bir 

müdahalesi söz konusu olmamışsa da, 21 Şubat mutabakatından bir gün sonra 

ülkenin devlet başkanının azledilmesinde bir sorun görülmemiş ve geçiş hükümeti 

ile kısa süre içinde ilişkilerin geliştirilmesine başlanmıştı.994 AB özelinde 

bakıldığında, Yanukoviç’in devrilmesinden kısa süre sonra Ukrayna ile Ortaklık 

Anlaşmasına matuf bir ön protokol imzalanmış ve Kasım 2013’te Yanukoviç’in 

sonlandırdığı sürecin tekrardan başlatılması için gerekli irade ortaya konulmuştu.995  

Bu süreçte Batı ülkelerinin asıl odaklandıkları konu, Ukrayna’da yaşanan 

iktidar değişikliğinin meşruluğundan ziyade, Rusya’nın bu gelişme karşısında nasıl 

bir tepki vereceği olmuştu. Bu konjonktürde ABD, Britanya ve Fransa dışişleri 

bakanlarının Rusya’yı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına ve 

alacağı kararlara saygı duymaya davet ettikleri açıklamalar sıklıkla duyulmuştu.996 
Paylaşılan açıklamalarda Batı ülkelerinin, Ukrayna’da yaşanan hükümet 

değişikliğinde gayrihukuki bir durum görmedikleri ve bunun parlamentonun aldığı 

bir kararla, meşru bir çerçevede gerçekleştiğini düşündüklerini ortaya koymuştu. 

Başkanlıktan azledilmeden önce Yanukoviç’in, seçimlerin zamanında 

yapılması durumunda galip gelme ihtimali düşük olup, ilk turda birinci aday gelse 
bile ikinci turda seçimleri kaybetmesi beklenmekteydi.997 Buna karşın, imzalanan 

21 Şubat mutabakatının şartlarının yerine getirilmesinin beklenmemesi, özellikle 

yeni seçimlerle ilgili gerekli bir takvimin belirlenmesine izin verilmemesi ve 

Batı’nın da bu gelişmelere sessiz kalması belirli tenkitlere neden olmuştu.998 
Nitekim Putin de, Yanukoviç’in yetkilerinden feragat etmesi anlamına gelen 21 

                                                           
993  Konuyla ilgili Putin’in görüşlerine bkz: Vladimir Putin, “Vladimir Putin’s Interview 

with Radio Europe 1 and TF1 TV Channel”, 4 Haziran 2014, 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/45832, (e.t. 29.06.2017). 

994  Toal, Near Abroad, 213. 
995  “Statement by President of the European Council Herman Van Rompuy at the Occasion 

of the Signing Ceremony of the Political Provisions of the Association Agreement 
between the European Union and Ukraine”, 21 Mart 2014, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141733.pdf, 
(e.t. 20.12.2017). 

996  Ian Traynor ve Shaun Walker, “Western Nations Scramble to Contain Fallout from 

Ukraine Crisis”, The Guardian, 24 Şubat 2014; “Obama Official Warns Russia on 

Military Action in Ukraine”, Sputnik News, 24 Şubat 2014. 
996  Toal, Near Abroad, 213. 
997  Marples, Ukraine in Conflict, 35. 
998  Marples, Ukraine in Conflict, 35; Legvold, Return to Cold War, 2085-2090; Tadeusz A. 

Olszanski, A Quarter-Century of Independent Ukraine: Dimensions of Transformation, 
(Warsaw: Ośrodek Studiów Wschodnich/Centre for Eastern Studies, Kasım 2017), 26. 
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Şubat mutabakatını imzalamasına rağmen görevinden uzaklaştırılmasını tepkiyle 

karşılayıp, devlet başkanının gayrimeşru yollarla devrilmesinin Ukrayna’yı sıkıntılı 

bir sürecin içine soktuğuna ve ülkenin doğusunda ciddi istikrarsızlıklara neden 

olduğuna dikkat çekmişti.999 Putin yönetimi açısından özellikle AB’nin yaşanan 

gelişmeler karşısında sessiz kalması tepkilerin odaklandığı nokta olmuştu. Zira AB 

de 21 Şubat mutabakatının hazırlanmasında arabuluculuk rolü oynamış, fakat bu 

mutabakatın şartlarının ihlal edilmesine tepkisiz kalarak, Rusya’ya göre hatalı bir 

pozisyon benimsemişti.1000 Son tahlilde yaşanan iktidar değişikliği Rusya açısından 

bir dönüm noktası olarak görülmüştü. 

Krizin ilk aşamasına damga vuran gerginlikler arabulucuların inisiyatifinde 

sonlandırılmaya çalışılmışsa da, bu sürecin Yanukoviç’in azli ile sonuçlanması 

Rusya açısından güvenlik eksenli olarak değerlendirilmiştir. Ukrayna’daki iktidar 

değişikliğinin Rusya’nın çıkarlarını tehdit ettiğini düşünen Putin yönetimi askeri 

müdahale seçeneğini devreye sokarak potansiyel riskleri gidermeye çalışmıştır. 

Kissinger yaşanan bu süreci değerlendirirken, Rusya’nın Batı ile olan ilişkilerini 

kuvvetlendirmek için önemli bir imkan olacağını düşündüğü 2014 Soçi 

Olimpiyatlarının hemen ardından Ukrayna’ya yönelik bir askeri müdahale 

gerçekleştirmesi için güçlü sebeplere sahip olması gerektiğini vurgulamıştır.1001 
Farklı bir platformda bu sebepleri irdelerken Kissinger, Ukrayna’nın Rusya için 

stratejik olarak önemine dikkat çekerek Rusya ve ABD arasında bir önem 

sıralaması yapmıştır. ABD için Ukrayna’nın periferide yer alan bir ülke olduğu 

Rusya içinse merkezde yer aldığını vurgulayan Kissinger; bu durumda Rusya’nın 

çıkarları gereği Ukrayna’ya dönük daha güçlü hassasiyetlere sahip olmasının 

beklenen bir durum olduğunu belirtmiş ve verdiği güçlü tepkiyi de bu minvalde 

anlamlandırmıştır.1002 Farklı yazarların da dikkat çektiği gibi, Rusya, stratejik 

çıkarları ve güvenlik hassasiyetlerinden kaynaklı olarak Ukrayna’nın konumuna 

büyük önem vermekte ve komşusunun Batı kurumlarına olası bir yönelimini tehdit 

edici bir gelişme olarak görmektedir.1003 Nitekim Rusya yönetimi de gelişmeleri bu 

                                                           
999  Putin, “Vladimir Putin Answered Journalists’ Questions on the Situation in Ukraine”.  
1000 Sakwa, Frontline Ukraine, 99. 
1001 Henry Kissinger, Juliane von Mittelstaedt ve Erich Follath, “Interview with Henry 

Kissinger: 'Do We Achieve World Order Through Chaos or Insight?'”, Der Spiegel, 13 
Kasım 2014. 

1002 Henry Kissinger ve Jeffrey Goldberg, “World Chaos and World Order: Conversations 

with Henry Kissinger”, The Atlantic, 10 Kasım 2016. 
1003 John J. Mearsheimer, “Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal 

Delusions That Provoked Putin”, Foreign Affairs, 93/5, (2014), 81; Perry Anderson, 
“Incommensurate Russia”, New Left Review, 94, (2015): 26-27; Andreas M. Bock, Ingo 
Henneberg ve Friedrich Plank, “‘’If You Compress the Spring, It Will Snap Back 

Hard’’: The Ukrainian Crisis and the Balance of Threat Theory”, International Journal, 
70/1, (2015): 106-107. 
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mercekten değerlendirmiş ve Ukrayna’daki iktidar değişikliği sonrası ortaya çıkan 

potansiyel tehlikeleri askeri müdahale kartını uygulamaya sokarak giderme yolunu 

seçmiştir.  

3. DONBAS MÜDAHALESİNE YAKIN PLAN BİR BAKIŞ 

Çalışmanın önceki satırlarında da ifade edildiği gibi, Rusya’nın Ukrayna’ya 

dönük icra ettiği askeri eylemler Kırım ve Donbas merkezli olarak gerçekleşmiştir. 

Yanukoviç’in azlinden birkaç gün sonra Kırım Rusya askeri unsurları tarafından 

ele geçirilmiş ve daha sonra Tatarların ve Ukraynalıların boykot kararlarına 

rağmen düzenlenen bir referandumundan % 97 oranıyla yarımadanın Rusya’ya 

katılması kararı çıkmıştı.1004 Bu sonuçla birlikte Kırım Rusya tarafından ilhak 

edilmişti. Kırım’ın ilhakının ardındansa Doğu Ukrayna’da başlayan yeni bir 

ayrılıkçı hareketlenmeye Rusya destek sunmaya başlayarak eylemlerini yeni bir 

aşamaya taşımıştı. Kırım’da herhangi bir sıcak çatışma vuku bulmadan 

yarımadanın ele geçirilmesinden farklı olarak Donbas bölgesinde çok daha 

çetrefilli bir tablo ortaya çıkmıştı. Zira, Rusya’nın desteklemeye başladığı milis 

hareketlenme ile Ukrayna ordusu arasında başlayan silahlı mücadele binlerce 

zayiatın verileceği şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. 

Rusya’nın Doğu Ukrayna’ya dönük askeri eylemlerinin mahiyetinin 
anlaşılması için, Donbas’taki operasyonlarla ilgili gerekli detayları içeren bir 

açıklamanın yapılması gereklidir. Böylece bu bölümün ilerleyen satırlarında 

Rusya’nın Ukrayna krizinin istediği bir siyasi/diplomatik çözümle neticelenmesi 

için harcadığı çabalarının hangi askeri eylemlerle başarılmaya çalışıldığı 

netleştirilmiş olacaktır.  

Rusya’nın Donbas’a dönük askeri müdahalesi önemli kolaylaştırıcı 

etkenlerden yararlanılarak icra edilmiştir. Bu etkenleri, Doğu Ukrayna’da Rusya’ya 

yakın bir toplumsal tabanın olması, istihbarat birimlerinin alandaki mevcudiyeti, 

operasyonların icra edileceği bölgeye dair mükemmele yakın bilgiye sahip 

olunması ve Ukrayna ile uzun bir sınır paylaşılması şeklinde ifade etmek 

mümkündür. Gerekli anlarda Rus ordusunun da müdahalelerde bulunduğu 

Donbas’ta, Rusya belirli noktalarda 10.000’e kadar çıkan sayıda bir askeri 

mevcudiyeti Ukrayna topraklarında bulundurmuştur.1005 Sınırın Rusya tarafında ise 

yaklaşık 42.000 askerden oluşan bir güç, gerek Rusya tarafından ağır silahlarla 
Ukrayna ordusunu hedef almak gerekse sınır ötesi operasyonlarla Ukrayna 

ordusuna karşı harekete geçmek için hazır bulunmuştur.1006 Donbas bölgesinde 
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yaşanan çatışmalarda Rusya sınır hattının Ukrayna ordusunun eline geçmemesine 

büyük önem atfetmiştir. Bu yönde bir gelişme Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü 

tesis etmesine imkan tanıyacağı için gerektiğinde Rusya kendi birliklerini devreye 

sokarak bu sonucun ortaya çıkmasını engellemiştir. Ilovaisk ve Debaltseve’de 

görüldüğü gibi Rusya milislerin mücadele gücünü destekleyici müdahalelerde 

bulunmuştur.  

Ağustos 2014’te Ilovasik’te Rusya’nın müdahalesi, Ukrayna’nın sınır 

hattını kontrol altına almasına imkan tanıyacak bir hamle yapması sonrasında 

gerçekleşmiştir. Rusya’nın Donetsk’de bulunan milislere karayolu ile gerekli 
desteği ulaştırması için önemli bir üs görevi gören Ilovasik’in Ukrayna ordusuna 

kaybedilmesi halinde bunun önemli bir gerilemeye neden olacağı düşünülmüş ve 

Rusya kendi konvansiyonel birliklerini çatışma sahasına sürerek Ukrayna ordusunu 

geri püskürtmüştür.1007 Ayrıca Rus ordusuna bağlı birlikler sınırın Rusya tarafından 

topçu sistemleri ve roketatarlarla Ukrayna ordusuna bağlı güçleri hedef alarak, 

Ukrayna’nın mücadele gücüne kıracak farklı müdahaleler de gerçekleştirmişlerdir. 

Şekil-1’de yansıtıldığı gibi Rusya, sınır kasabası olan Novoazovsk’i de ele 

geçirerek güneye doğru ilerlemek ve Mariupol üzerinden Kırım’a ulaşmak için 

önünde verimli bir alan bulmuştur.1008 Fakat Rusya harekatı daha büyük bir 

coğrafyaya yaymamıştır.  

Buna rağmen, icra ettiği askeri müdahalelerle Ukrayna ordusuna büyük 

kayıplar verdirmiştir. Rusya’nın verdiği askeri karşılıkla birlikte Ukrayna 366 

askerini kaybetmiştir. Süregelen çatışmalar nedeniyle bu rakamın daha da 

artabileceğinin görülmesiyle birlikte Kremlin araya girerek Ukrayna ordusuna 
bağlı birliklerin Ilovaisk’ten çıkışlarını sağlamıştır.1009 
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Operations in Crimea and Eastern Ukraine”, 44; Lucian Kim, “The Battle of Ilovaisk: 
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1008 Freedman, “Ukraine and the Art of Limited War”, 17. 
1009 Kim, “The Battle of Ilovaisk”.  
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Şekil 1: Ilovasik Çatışması  

 
(https://www.newsweek.com/2014/11/14/battle-ilovaisk-details-massacre-inside-rebel-held-
eastern-ukraine-282003.html’den alınmıştır.) 

 

Ilovaisk’ten sonra taraflar arasında ilk Minsk Anlaşması 5 Eylül 2014’te 

imzalanmıştır. Bu anlaşma ile kalıcı bir ateşkesin sağlanması umulmuşsa da, 

yaşanan ihlaller sonrası taraflar Şubat 2015’te Debaltseve’de tekrardan karşı 

karşıya gelmişlerdir. Ilovasik’e benzer şekilde Debaltseve de, Şekil-2’de 

görülebileceği gibi, Rusya’nın milislere kara ve tren yolu ile destek ulaştırması için 

stratejik olarak önemli bir kasabadır. Milisler, Minsk Anlaşması’nın şartlarına göre 

Debaltseve’nin kendi kontrolleri altında olduğu gerekçesini öne sürmüşler ve bu 

kasabayı ele geçirmek için bir operasyon başlatmışladır.1010 

 
                                                           
1010 Nick Paton Walsh ve Mairi Mackay, “Inside the Ghost Town That's Key to Ukraine 

Conflict”, CNN, 19 Şubat 2015. 
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Şekil 2: Debaltseve’nin Rusya’ya Bağlantısı 

 

 (https://edition.cnn.com/2015/02/18/europe/debaltseve-strategic-ukraine/index.html’den 

alınmıştır.) 

 

Milisler ve Ukrayna ordusu arasında başlayan çatışmalara, Ilovaisk’te 

olduğu gibi, Rusya da direkt olarak müdahil olmuştur. Ukrayna ordusunun milisleri 

yenilgiye uğratma ihtimali ortaya çıktığında Rusya tank birliklerini Luhansk 

üzerinden Debaltseve’ye ulaştırarak Ukrayna birliklerine dönük güçlü bir 

müdahale gerçekleştirmiş ve kasabının Ukrayna’nın eline geçmesine izin 

vermemiştir.1011 Rus birliklerinin devreye girmesiyle birlikte Ukrayna çatışmalar 

sonucunda 136 askerini yitirmiştir.1012 Bu hadise, Ilovasik’in ardından Ukrayna’nın 

ciddi kayıplarla karşılaştığı ikinci tecrübe olmuştur. Ilovaisk tecrübesinden sonra 

Ukrayna ikinci Minsk Anlaşması’nı imzalamak durumunda kalmıştır. 

Bu gelişmelerin ortaya koyduğu gibi, Donbas bölgesinde Rusya milislere 

sunduğu destek üzerinden Ukrayna’ya karşı bir mücadele yürütse de, şartlar 

gerektiğinde Rus birlikleri de çatışmalarda doğrudan yer almışlardır. Donbas’taki 

tablo Kırım’la kıyaslanacak olursa, Kırım’da hibrid bir operasyonla yarımadanın 

hızlı bir şekilde ele geçirilmesi yönünde bir hedef benimsenmiş; buna karşın 

                                                           
1011 Tom Parfitt, “Separatist Fighter Admits Russian Tanks, Troops 'Decisive in Eastern 

Ukraine Battles'”, The Telegraph, 31 Mart 2015.  
1012 “Casualties from Debaltseve Cauldron: 136 Dead, 331 Injured – Ukrainian Defense 

Ministry”, Kyiv Post, 4 Şubat 2016. 

https://edition.cnn.com/2015/02/18/europe/debaltseve-strategic-ukraine/
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Donbas’ta yerel unsurların da çatışmalara katıldığı ve hibrid yöntemlerin 

çatışmaları uzatma amaçlı uygulamaya sokulduğu görülmüştür.1013 Doğu 

Ukrayna’ya olan kara sınırı sayesinde Rusya, himayesi altındaki ayrılıkçı unsulara 
gerekli silah desteğini ulaştırmak için önemli bir avantaja sahiptir. Bu avantaj 

sayesinde Rusya Ukrayna’daki çatışmalara gerekli anlarda müdahil olabilmiş ve 

Ukrayna ordusunun sınır hattının kontrolünü ele geçirmesine müsaade etmemiştir. 

Son tahlilde Ukrayna ayrılıkçılarla iki farklı konjonktürde barış görüşmeleri 

gerçekleştirmek ve Minsk anlaşmaları ile çatışmalara siyasi bir çözüm aramak 

durumunda kalmıştır.  

4. RUSYA’NIN MÜDAHALELERİ SONRASINDA OLUŞAN YENİ 

STATÜKO  

Yanukoviç’in iktidardan indirilmesinden sonra Rusya güvenlik eksenli 

nedenlere bağlı olarak Ukrayna’ya Kırım ve Donbas merkezli olarak askeri 

müdahalelerde bulunmuştur. Rusya’nın icra ettiği askeri eylemlerle başarmaya 

çalıştığı, hem Ukrayna’nın Rusya’nın stratejik çıkarlarını tehdit edecek bir eyleme 
girişmesini önlemek hem de Ukrayna’nın siyasi geleceğini belirleyecek yol 

haritasında tayin edici aktörlerden biri olmaktır. 

Ukrayna krizi sırasında Rusya’nın stratejik çıkarlarına en ciddi risk teşkil 

eden konu Kırım ve Sivastopol üssü olmuştur. Kırım’ın ilhakı ile birlikte, 

Ukrayna’da Yanukoviç sonrası göreve gelen hükümetin 2017 itibariyle yürürlüğe 

girecek olan Harkiv Antlaşması’nı geçersiz kılıp Rusya’dan üsleri terk etmesini 

isteme ihtimali yarımadanın ele geçirilmesiyle ortadan kaldırılmıştır. Bununla 

birlikte Rusya, Kırım’daki askeri kapasitesini büyütmek için artık hiçbir 

sınırlamaya tabi olmadan hareket etme imkânına da kavuşmuştur. Sivastopol’deki 

üslerin Rusya tarafından kullanılmasıyla ilgili Rusya ve Ukrayna arasında 2010 

senesinde Harkiv Antlaşması imzalanmışsa da, bu anlaşmanın şartları gereği Rusya 

gemi sayısını arttıramamakta ve ancak eski gemilerin yenileri ile değiştirilmesi 

koşulu ile donanmasına yeni takviyeler yapabilmekteydi.1014 Bu nedenlerle 
Karadeniz Donanması’nın kapasitesinin geliştirilmesi konusunda Rusya önemli 

engellerle karşı karşıyaydı. Kırım’ın ele geçirilmesiyle birlikte Rusya anlaşmadan 

kaynaklanan engelleri geride bırakmış ve Kırım’da istediği gibi bir askeri tahkimat 

gerçekleştirme olanağına kavuşmuştur. Bununla birlikte Rusya’nın Kırım’da 

bulundurabileceği asker sayısının azami sınırı 25.000’di ve ayrıca Ukrayna 

                                                           
1013 Bettina Renz ve Hanna Smith, “Russia and Hybrid Warfare – Going Beyond the Label”, 

(Aleksanteri Papers/1, Aleksanteri Institute, University of Helsinki, 2016), 4. 
1014 Sanders, Maritime Power in the Black Sea, (Surey: Ashgate, 2014), 72-73; Roy Allison, 

“Russian 'Deniable' Intervention in Ukraine: How and Why Russia Broke the Rules”, 
International Affairs, 90/6, (2014), 1278. 
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topraklarında nükleer silah bulundurması imzalanan anlaşmanın koşulları 

gereğince mümkün değildi.1015 Yarımadanın Rusya’ya dahil olmasıyla bu kısıtlar 

da ortadan kaldırılmıştır. Kırım’ın ilhakı ile Rusya Ukrayna’ya ait farklı üsleri de 

ele geçirmiş ve Ukrayna ordusunun kullanımında olan savaş gemileri ve ayrıca 

gemi tersaneleri de Rusya’nın elde ettiği kazançlar olmuştur.1016 Kırım 

yarımadasının kazanılmasıyla birlikte ekstradan 1000 km’lik bir kıyı hattına sahip 

olan Rusya, Kerç ve Feodosia gibi limanları da Sivastopol ile birlikte elde 

etmiştir.1017 

Elde ettiği bu kazanımlar kadar, Minsk Anlaşması’nda Kırım ile ilgili bir 

şartın yer almaması da Rusya açısından önemli bir avantajdır. Anlaşma maddeleri 

arasında Rusya’nın Kırım’ı Ukrayna’ya iade etmesi gibi bir koşulun 

bulunmamasında, bu anlaşmasının imzalanmasına aracı olan Almanya ve 

Fransa’nın Kırım sorununa dair bir çözümünün kolay bulunamayacağı ve uzun 

süreli müzakereleri gerekli kılacağı düşüncesine sahip olmaları bir etken olarak 

vurgulanabilir. Bu çerçevede, Doğu Ukrayna’daki silahlı çatışma ortamını 

sonlandırmaya öncelik verilerek, Kırım’ın Minsk sürecinin dışında tutulması 

uygun bulunmuştur.  

Kırım’ın diplomatik müzakerelerin dışında bırakılması ile Ukrayna’da 

siyasi ve diplomatik çözüm yolunda harcanan çabalar asıl olarak Doğu Ukrayna 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede Rusya, Almanya, Fransa, Ukrayna ile 

beraber Normandiya Dörtlüsü’nün bir katılımcısı olup, Minsk-2’nin şartlarının 

belirlenmesi sürecinde rol alan aktörlerden biri olmuştur. Ukrayna’nın Donetsk ve 

Lugansk cumhuriyetlerine otonom bölge statüsü tanımasını şart koşan maddeleri 

kabul etmesi, diplomasi masasında Rusya’nın önemli bir kazanım elde etmesi 
anlamına gelmiştir. Rusya gerekli anlarda Ukrayna ordusuna dönük askeri 

müdahalelerde bulunmuşsa da, askeri eylemlerini Ukrayna krizinde kendi istediği 

bir siyasi çözümün hayata geçmesi için zorlayıcı bir unsur olarak devreye 

sokmuştur. Minsk Anlaşması ile de bunun karşılığını almıştır. 

Rusya’nın Ukrayna’ya dönük askeri eylemlerinin Donbas’a dönük 

uygulanışı mercek altına alındığında, Rusya’nın yeni topraklar kazanmaktansa, 

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tesis etmesini engellemeye dönük bir hedef 

benimsediği görülecektir. Mevcut konjonktürde dahi Rusya’nın önceliği, milislere 

olan desteği üzerinden sahadaki gelişmeleri kontrol ederek çıkarlarına uygun bir 

siyasi çözümü mümkün kılmaktır. Donbas’a dönük olarak Rusya’nın hedeflerini 

stratejik bir öngörü ile şekillendirdiğinin altı çizilmelidir. Rusya, geniş topraklara 

                                                           
1015 “Black Sea Fleet (BSF)”, 7 Eylül 2000, https://fas.org/nuke/guide/russia/agency/mf-

black.htm, (e.t. 17.12.2017). 
1016 Allison, “Russian 'Deniable' Intervention in Ukraine”, 1278. 
1017 Stephan Frühling ve Guillaume Lasconjarias, “NATO, A2/AD and the Kaliningrad 

Challenge”, Survival, 58/2, (2016), 103. 
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sahip bir ülke olarak ve Kırım’dan farklı şekilde jeostratejik olarak bir önem 

taşımayan Donbas bölgesini (Şekil-3’de görüldüğü gibi, Donetsk ve Luhansk 

şehirlerinin bir bölümünü içeren ve kırmızı ile belirtilen bölge) ülkesine dahil 

etmektense ayrılıkçı unsurların kontrolü altında olan bu bölgenin Ukrayna 

ülkesinin sınırları içinde bulunmasını çıkarlarına daha uygun bir seçenek olarak 

görmektedir. Bu hususu izah etmek için Kırım’a atıfla bir açıklama paylaşmak 

yardımcı olacaktır. 

 

Şekil 3: Rusya’nın Kontrolündeki Ukrayna Toprakları 

 

(https://www.aljazeera.com/news/2017/03/ukraine-soldiers-killed-rebel-attacks-intensify-
170311141319048.html’den yararlanılarak düzenlenmiştir.) 
 

Kriz öncesinde Ukrayna’nın Rusya tarafından onaylanmayan bir dış politika 

hamlesi ortaya koyacak olması durumunda Kırım, Rusya’nın Ukrayna’yı geri adım 

attırmak için elinde tuttuğu önemli bir koz olmuştur. 1997 senesinde Rusya ve 

Ukrayna arasında imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Antlaşması ile tarafların 

birbirlerinin toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine saygı duydukları bir 

mutabakat hayata geçmiştir.1018 Bu anlaşma Rusya’nın hukuki olarak Kırım’ı 

Ukrayna toprağı olarak kabul etmesi anlamına gelmişti.1019 Fakat bu anlaşma 

                                                           
1018 Anlaşmanın üçüncü maddesine bkz: Dale B. Steward. “The Russian-Ukrainian 

Friendship Treaty and the Search for Regional Stability in Europe”, (Yüksek Lisans 

Tezi, Naval Postgraduate School, 1997), 69. 
1019 Dmitri Trenin, Post-Imperium: A Eurasian Story, (Washington DC: Carnegie 

Endowment for International Peace, 2011), 45. 
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imzalanmışsa da, Kırım’da çoğunluğu oluşturan Rus nüfusun da önemli etkisiyle 

Rusya’nın yarımadadaki nüfuzu güçlü bir şekilde devam etmişti. Bu bağlamda 

Ukrayna’nın, Rusya’nın onaylanmadığı bir eyleme girişmesi durumunda (NATO 

üyeliği başta olmak üzere), Rusya, Otonom Kırım Cumhuriyeti’nde Rusya’ya 

yakın toplumsal aktörleri ayrılıkçılık yönünde hareketlendirerek Ukrayna’ya karşı 

zorlayıcı eylemler devreye sokabilmekteydi.1020 Örneğin 2008’de NATO’nun 

Ukrayna’ya Eylem Planı teklif etmesinin tartışıldığı sırada Rusya’ya yakın kitleler 

ayrılıkçılık yönünde çağrılarda bulunmaya başlamışlardı. 2008’deki Gürcistan 

krizini takip eden dönemde NATO’ya dahil olunması konusu askıya alınınca 

Kırım’da ayrılıkçılık yönündeki hareketlenmenin ivmesi azalmıştı. 2010’da 

Yanukoviç devlet başkanlığına gelip, Ukrayna’nın NATO üyeliği vizyonunu 

sonlandırınca Kırım’daki ayrılıkçılık yönünde sergilenen girişimler ortadan 

kalkmıştı.1021 Böylece olası gelişmeler dahilinde Rusya için Kırım Ukrayna 

üzerinde baskı kurabileceği bir unsur olarak işlev görmekteydi. 

Bu açıdan bakıldığında, Rusya artık Kırım’ı topraklarına katmış olması 

nedeniyle yarımadayı Ukrayna’ya karşı bir koz olarak kullanma şansını 

kaybetmiştir. Fakat, Donetsk ve Lugansk’taki Rusya yanlısı bölgelerin varlığı 

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullanabileceği yeni birer koz olarak işlev 

görebilecektir. Nitekim Rusya, himayesi altındaki milislerin kontrol etmekte 

oldukları bölgeleri ilhak etmemiş ve ayrıca Donetsk ve Lugansk’taki 

cumhuriyetlerin bağımsızlık kararlarını da tanımamıştır. Yürürlükte olan Minsk 

Anlaşması’nın (Minsk-2’nin) şartları gereği bu iki bölgenin yerinden yönetim 

hakkına kavuşacak olmaları Rusya’ya önemli avantajlar sağlamaktadır. Ukrayna 

toprakları dahilinde kendisine yakın iki otonom bölge üzerinden Rusya Ukrayna’ya 

dönük gerekli anlarda baskı kurabilecektir. Kriz öncesinde Kırım üzerinden 

gerçekleştirdiği gibi Rusya, Ukrayna’ya dönük ayrılıkçılık tehdidini artık Donbas 

bölgesi üzerinden devreye sokabilecektir.  

5. RUSYA’NIN UKRAYNA KRİZİNDE DİPLOMASİ ALANINDAKİ 

GİRİŞİMLERİ  

Rusya’nın Kırım’ı ele geçirdikten sonra elde ettiği kazanımlarla yetinmediği 

ve Ukrayna’nın siyasi geleceğine etki edebilmek için Doğu Ukrayna’da başlayan 

ayrılıkçı hareketlenmeyi de desteklediği görülmüştür. Bu hamleden sonra Rusya, 
askeri ve diplomatik girişimlerini bir uyumluluk ve eşgüdümlülük içinde 

                                                           
1020 Taras Kuzio, “Russian Subversion in the Crimea”, Jane's Intelligence Digest, 3 Kasım 

2006; Taras Kuzio, “Strident, Ambiguous and Duplicitous: Ukraine and the 2008 Russo-
Ukrainian War”, Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 17/4, 
(2009), 355-356. 

1021 Trenin, Post-Imperium, 46. 
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uygulamaya sokmuş ve nihai olarak Ukrayna krizinin kendisinin istediği bir siyasi 

çözümle sonlanmasını hedeflemiştir. Rusya kuvvet kullanma seçeneğini devreye 
sokarak asıl olarak Ukrayna üzerinde önemli bir yaptırım kartı elde etmeye 

çalışmıştır. Bu bağlamda Doğu Ukrayna’daki askeri eylemlerini Rusya, Kırım’da 

olduğu gibi yeni topraklar ele geçirmektense, bu eylemleri diplomatik bir kazanıma 

tahvil etmek amacıyla icra etmiştir. Bu hedef doğrultusunda Rusya, Ukrayna’nın 

Minsk-2 anlaşmasını imzalamasıyla birlikte önemli avantajlar sağlamış ve bu 

anlaşmanın şartlarından sapılmaması gerektiğini vurgulamıştır.  

Örneğin Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Minsk Anlaşması’nın 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince onaylanmış bir anlaşma olduğunu 

hatırlatarak ve Normandiya formatı dahilinde bulunan Fransa ve Almanya’dan da 

aksi yönde bir kanaat paylaşılmadığını vurgulayarak, Minsk Anlaşması’nın revize 

edilmesi gibi bir talebin geçerli olamayacağını aktarmış ve uluslararası 

kamuoyunun da bu anlaşmanın yanında yer aldığını belirtmiştir.1022 Rusya’nın 

Minsk-2’yi savunmasının temel nedeni, yukarıda vurgulandığı gibi, bu anlaşma 

çerçevesinde Ukrayna’nın yerinden yönetim şartlarını yerine getirmesinin zorunlu 

olmasıdır. Böylece, Donbas bölgesindeki ayrılıkçı unsurların Ukrayna toprakları 

dahilinde otonom bölgeler olarak statüleri netleşecek ve Rusya’nın istediği sonuç 

hayata geçmiş olacaktır.  

Her ne kadar Ukrayna’da gerekli anayasal değişikliklerin yapılmasına 

dönük bir kanun tasarısı parlamentodan geçmişse de, ayrılıkçıların hakimiyeti 

altında olan bölgelere yerinden yönetim hakkı tanınmasına yönelik gerekli kanun 

maddeleri meclisin onayına sunulmamıştır.1023 2014 Eylül’de hayata geçen bir 

kanun gereği, söz konusu anayasal değişikliklerin icra edilmesi Doğu 

Ukrayna’daki olağanüstü durumun ortadan kalmasına endekslenmiş ve ancak 

güvenlik koşullarının normalleşmesi halinde gerekli adımların atılacağı kararı 

alınmıştır. 1024 Ukrayna hükümetine göre, siyasi adımların atılmamasının nedeni 

Rusya’nın himayesi altındaki savaşçıların geri çekilme koşullarına riayet 

etmemeleridir.1025 Bu çerçevede, Ukrayna hükümetinin bakış açısından 

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü sağlaması ve Doğu Ukrayna’daki güvenlik 
koşullarının normale dönmesi sonrasında anayasal reformlar uygulamaya 

                                                           
1022 Sergey Lavrov, “Lavrov Says No Grounds for Rewriting Minsk Agreements”, 17 Ocak 

2017, http://tass.com/politics/925482, (e.t. 24.12.2017). 
1023 Robert Golanski, “One Year after Minsk II: Consequences and Progress”, European 

View, 15, (2016), 72; Marples, Ukraine in Conflict, 112. 
1024 Golanski, “One Year After Minsk II”, 72. 
1025 “Ukrainian Deputy FM Prystaiko: Ukraine to Establish Autonomy for Crimean Tatars”, 

A News, 26 Mayıs 2017, http://www.anews.com.tr/world/2017/05/26/ukrainian-deputy-
fm-prystaiko-ukraine-to-establish-autonomy-for-crimean-tatars-1495792651, (e.t. 
28.05.2018).  
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sokulacaktır. Rusya ve Ukrayna arasındaki farklı bakış açıları kalıcı bir çözümün 

önüne ciddi engeller çıkarmaktadır. Rusya’nın ayrılıkçılara otonom bölge statüsü 

öngören yasal değişikliklerin yapılması gerektiğini savunması; buna karşın 

Ukrayna’nın öncelikle güvenlikle ilgili gerekli koşulların yerine getirilmesi 

gerektiğini belirtmesi, Minsk Anlaşması sürecinin önemli bir tıkanma yaşadığını 

göstermektedir.1026 

Bu çözümsüzlük ortamının Ukrayna’da 2019 senesinde gerçekleşecek olan 

devlet başkanlığı seçimlerine kadar devam edeceği görülmektedir. Olası bir siyasi 

çözümün ise, Ukrayna’da oluşacak yeni siyasi iktidarın Donbas’a dönük anayasal 

değişiklikleri gerçekleştirme konusunda elde edeceği toplumsal ve siyasal desteğe 

bağlı olduğu öngörülebilir. Bu süreç neticelenene kadar Rusya diplomasi sahasında 

yaşanan gelişmelere de iştirak ederek Ukrayna krizi sürecinde rol oynamayı 

sürdürmektedir. Bu çerçevede Rusya gerek Normandiya dörtlüsündeki muhatapları 

gerekse ABD ile diplomatik temaslarını devam ettirmektedir. Örneğin, 2018 yılı 

içinde ABD’nin Ukrayna’ya özel temsilcisi Kurt Volker ile Rusyalı muhatabı 

Vladislav Surkov arasında temaslar gerçekleşmiştir. BM’ye bağlı barış gücünün 

Donbas’ta çatışma bölgesinde görev alması hususunun tartışıldığı toplantıda, 

Rusya BM güçlerinin yalnızca AGİT’e bağlı olarak faaliyet yürüten resmi 

görevlilerin korunması konusunda görev almalarına sıcak bakarken, Rusya ile 

ayrılıkçılar arasındaki sınırın güvenliğini sağlamasına, Volker’ın aktarımıyla, 

olumsuz yaklaşmıştır.1027 Ukrayna ise BM’nin devreye girmesinin Rusya’nın 

çıkarlarına hizmet edecek bir sonuç doğurmasından tedirginlik duymaktadır. Bu 

yönde bir hamlenin, çatışmaları dondurmak şeklinde bir sonuç üreteceğini belirten 

Poroşenko, Rusya’nın kısmi bir alanda BM güçlerinin konuşlandırılması teklifine 

karşı çıkmış ve BM görev alacaksa bunun bütün çatışma sahasını kapsaması 

gerektiğini savunmuştur.1028 Poroşenko’nun bu görüşü seslendirdiği BM Güvenlik 

Konseyi toplantısında Lavrov ise, Minsk Anlaşması’nın şartlarının eksiksiz şekilde 

yerine getirilmesinin Rusya’nın temel yaklaşımı olduğunu vurgulamıştır.1029 
Aradaki keskin fikir ayrılıklarına rağmen Rusya diplomasi alanında gerçekleşen 

istişarelere katılmayı sürdürmüştür. Normandiya formatı dahilinde alt düzey 

diplomatların katılımında sıklıkla görüşmeler gerçekleşmiştir. Haziran 2018’de ise, 

Şubat 2017’den beri ilk defa dışişleri bakanlarının katıldıkları bir toplantı 

gerçekleşmiştir. Bu toplantıda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın 

aktarımıyla Rusya ve Ukrayna BM güçlerinin Doğu Ukrayna’da görev alması 

                                                           
1026 Kuzio, Putin’s War Against Ukraine, 245-246. 
1027 Julian Borger, “US Ready to Boost Arms Supplies to Ukraine Naval and Air Forces, 

Envoy Says”, The Guardian, 1 Eylül 2018. 
1028 Henry Meyer, “Putin Pushes Ukraine Peacekeeper Plan in Face of Opposition”, 

Bloomberg, 21 Eylül 2017. 
1029 Meyer, “Putin Pushes Ukraine Peacekeeper Plan in Face of Opposition”. 
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konusunda hem fikir olmuşlarsa da, bunun uygulanışı konusunda aralarında güçlü 

farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır.1030 

Rusya, Normandiya dörtlüsü formatı dahilinde olmanın sağladığı imkanla 

muhatapları ile olan diplomatik temaslarını sürdürmekte ve çatışma ortamının 

sonlanması için atılması gereken siyasi adımları takip eden aktörlerden biri olarak 

etkili bir pozisyonda bulunmaktadır. Halihazırda Doğu Ukrayna topraklarının bir 

bölümünü dolaylı olarak kontrol etmekteyken Rusya’nın siyasi çözüm önünde 

engel teşkil eden aktör davranışı sergilemekten imtina ettiği ve gerektiğinde çeşitli 

önerilerle çatışmaların sönümlenmesi yönünde çağrılar ortaya koyduğu 

görülmektedir. Fakat, Rusya diplomasi alanındaki temsiliyeti ve siyasi çözüm 

yolundaki önerileri ile kriz sürecinde bir aktör olarak yer alsa da, Doğu Ukrayna’da 

milislerin varlığı üzerinden elde ettiği manivelayı kaybetmemeye de büyük önem 

vermektedir. Bu yüzden Rusya, sahadaki askeri varlığını tahkim etmeyi 

sürdürmektedir. AGİT’in verdiği bilgilere göre, halihazırdaki süreçte dahi Rusya 

bir devamlılık içinde sınırdan Doğu Ukrayna’da milislerin olduğu bölgelere gerekli 

sevkiyatları sürdürerek, ayrılıkçılara olan desteğini devam ettirmektedir.1031 Bu 
çerçevede Rusya’nın 2019’da Ukrayna’da gerçekleşecek olan devlet başkanlığı 

seçimlerini beklediği ve Ukrayna’da oluşacak yeni hükümet gerekli anayasal 

reformları hayata geçirene kadar, milislere olan desteğini sürdürerek, askeri güç 

dengesinin değişmesine izin vermeyeceği görülmektedir.  

SONUÇ: 

Bu çalışma Rusya’nın Ukrayna krizi sırasındaki askeri eylemlerini Donbas’ı 

merkeze alarak incelemeyi amaçlamıştır. Askeri eylemlerin siyasi/diplomatik 

başarı ile eşgüdümlülüğü sorgulanarak, Rusya’nın müdahalelerinin 

anlamlandırılmasına çalışılmıştır. Öncelikle Rusya’nın Ukrayna’da yaşanan ani 

iktidar değişikliğinin stratejik çıkarlarını tehdit ettiğine kanaat getirerek 

Ukrayna’ya dönük askeri müdahalelerde bulunduğu vurgulanmıştır. Kırım’ın 

ilhakının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinden sonra Rusya’nın Doğu 

Ukrayna’da meydana gelen ayrılıkçı hareketlenmeyi desteklemeye başlayarak, 

askeri eylemlerini ikinci aşamaya taşıdığı belirtilmiştir. Rusya’nın askeri eylemleri 

irdelenirken, Ukrayna ordusunun stratejik olarak önemli noktaları milislerden geri 

kazanması ve nihai olarak milislere mağlup edip toprak bütünlüğünü tesis etmesine 

Rusya’nın gerektiğinde kendi konvansiyonel birliklerini devreye sokarak müsaade 

etmediği açıklanmıştır. Bu çerçevede, Rusya’nın yalnızca milislere silah desteği 

                                                           
1030 Michael Nienaber, “Ukraine, Russia Fail to Agree on U.N. Peacekeeping Mission”, 

Reuters, 11 Haziran 2018. 
1031 “OSCE SMM Spotted Convoys of Trucks Entering and Exiting Ukraine in Donetsk 

Region”, 10 Ağustos 2018, https://www.youtube.com/watch?v=Ani2YWDLXl0, (e.t. 
07.09.2018). 
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sunmakla askeri eylemlerini sınırlandırmadığı ve gerektiğinde Rus ordusunun da 

çatışmalara direkt müdahil olduğu açıklanmıştır. Bu müdahalelerle Rusya’nın 

Ukrayna devletini iki farklı Minsk anlaşması imzalamak zorunda bıraktığının altı 

çizilmiştir. Halihazırda yürürlükte olan ikinci Minsk Anlaşması çerçevesinde 

Ukrayna’nın milislerin kontrolü altında olan ve Donetsk ve Lugansk Halk 

Cumhuriyetleri olarak bilinen bölgelere yerinden yönetim hakkı tanımayı kabul 
ettiği vurgulanmıştır. Bu maddenin kabulünün Rusya açısından diplomasi 

sahasında önemli bir başarı anlamına geldiğinin altı çizilmiştir. Rusya yanlısı 

ayrılıkçılıkların kontrol ettikleri toprakların otonom bölgeler olarak statülerinin 

netleşecek olmasının, Rusya için önemli bir kazanım olduğu belirtilmiştir. Böylece, 

kriz öncesinde Kırım’da olduğu gibi artık Donbas üzerinden Rusya’nın Ukrayna 

merkezi hükümetine karşı kullanabileceği yeni bir manivelaya sahip olduğu, Minsk 

Anlaşması’nın şartlarına atıfla vurgulanmıştır.  

Bu hususlar bir bütünlük içinde ele alınarak Rusya’nın askeri ve 

siyasi/diplomatik adımlarını bir eşgüdümlülük içinde attığı ve stratejik öngörü ile 

Donbas müdahalesini icra ettiği bu çalışmada ortaya konulmaktadır. Kırım’da 

olduğu gibi yeni topraklar kazanmak değil, Ukrayna’ya dönük bir yaptırım kartına 

sahip olmak isteyen Rusya, Donbas’ta askeri eylemlerini siyasi/diplomatik bir 

kazanıma tahvil etme amacına matuf olarak sergilemiş ve Minsk Anlaşması ile 

önemli bir avantaj elde etmiştir. Her ne kadar Ukrayna milislerin kontrolü altındaki 

bölgelere henüz yerinden yönetim statüsü vermemişse de, gerekli anayasal 

reformlar hayata geçene kadar Rusya’nın milislere olan desteğini sürdürerek, 

Ukrayna’da çözümsüzlükle malul statükoyu devam ettireceği görülmektedir. 

Anayasal reformları hayata geçirmediği takdirde Ukrayna, toprakları içinde silahlı 

bir ayrılıkçı yapıyı barındırmak durumunda kalacaktır. Gerekli reformlar hayata 

geçtiği taktirde ise Ukrayna, toprakları içinde Rusya yanlısı ayrılıkçı unsurlara 
otonom bölge statüsü tanıyarak, Rusya’nın ülkesi sınırları içinde bir nüfuz alanına 

sahip olmasına imkan tanımış olacaktır. Bu ikilem, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri 

ve siyasi/diplomatik eylemlerinin kendisi için tatminkar bir sonuç ürettiğini 

göstermektedir. 

KAYNAKÇA 

Allison, Roy. “Russian 'Deniable' Intervention in Ukraine: How and Why 

Russia Broke the Rules”, International Affairs, 90/6, (2014): 1255-1297. 

Anderson, Perry. “Incommensurate Russia”, New Left Review, 94, (2015): 
5-43. 

Balmforth, Richard ve Natalia Zinets. “Protests in Eastern Ukraine Aimed 

at Bringing in Russian Troops, Warns PM”, Reuters, 7 Nisan 2014.  

“Black Sea Fleet (BSF)”, 7 Eylül 2000, 

https://fas.org/nuke/guide/russia/agency/mf-black.htm, (e.t. 17.12.2017). 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

693 

Blair, David. “Ukraine: Rebels Shoot Down Plane Carrying 49”, The 
Telegraph, 14 Haziran 2014. 

Bock, Andreas M., Ingo Henneberg ve Friedrich Plank, “‘’If You Compress 

the Spring, It Will Snap Back Hard’’: The Ukrainian Crisis and the Balance of 

Threat Theory”, International Journal, 70/1, (2015): 101-109. 

Borger, Julian. “US Ready to Boost Arms Supplies to Ukraine Naval and 

Air Forces, Envoy Says”, The Guardian, 1 Eylül 2018. 

“Casualties from Debaltseve Cauldron: 136 Dead, 331 Injured – Ukrainian 
Defense Ministry”, Kyiv Post, 4 Şubat 2016. 

Freedman, Lawrence. “Ukraine and the Art of Limited War”, Survival, 
56/6, (2014): 7-38. 

Frühling, Stephan ve Guillaume Lasconjarias. “NATO, A2/AD and the 

Kaliningrad Challenge”, Survival, 58/2, (2016): 95-116. 

Golanski, Robert. “One Year After Minsk II: Consequences and Progress”, 

European View, 15, (2016): 67-76. 

Kim, Lucian. “The Battle of Ilovaisk: Details of a Massacre Inside Rebel-
Held Eastern Ukraine”, Newsweek, 11 Mart 2014. 

Kissinger, Henry, Juliane von Mittelstaedt ve Erich Follath, “Interview with 

Henry Kissinger: 'Do We Achieve World Order Through Chaos or Insight?'”, Der 
Spiegel, 13 Kasım 2014. 

Kissinger, Henry ve Jeffrey Goldberg, “World Chaos and World Order: 

Conversations with Henry Kissinger”, The Atlantic, 10 Kasım 2016. 

Kofman, Michael, Katya Migacheva, Brian Nichiporuk, Andrew Radin, 
Olesya Tkacheva ve Jenny Oberholtzer. “Lessons from Russia’s Operations in 

Crimea and Eastern Ukraine”, Santa Monica: Rand Cooperation, 2017. 

Kuzio, Taras. “Guest Post: Viktor Yanukovich, the Latest in a Long Line of 

Ukrainian Leaders to Tie Their Fate to Moscow”, Financial Times, 17 Aralık 2013. 

_______. Putin’s War Against Ukraine: Revolution, Nationalism, and 

Crime, North Charleston, SC: Create Space Independent Publishing Platform, 
2017. 

_______. “Russian Subversion in the Crimea”, Jane's Intelligence Digest, 3 
Kasım 2006.  

_______. “Strident, Ambiguous and Duplicitous: Ukraine and the 2008 

Russo-Ukrainian War”, Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet 
Democratization, 17/4, (2009): 350-372. 

Lavrov, Sergey. “Lavrov Says No Grounds for Rewriting Minsk 

Agreements”, 17 Ocak 2017, http://tass.com/politics/925482, (e.t. 24.12.2017). 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

694 

Legvold, Robert. Return to Cold War, Cambridge: Polity Press, Kindle 
Edition, 2016. 

Marples, David R. Ukraine in Conflict: An Analytical Chronicle, Bristol: E-
International Relations Publishing, 2017. 

Mearsheimer, John J. “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The 

Liberal Delusions That Provoked Putin”, Foreign Affairs, 93/5, (2014): 77-89. 

Meyer, Henry. “Putin Pushes Ukraine Peacekeeper Plan in Face of 

Opposition”, Bloomberg, 21 Eylül 2017. 

Myers, Steven Lee ve Peter Baker. “Putin Recognizes Crimea Secession, 

Defying the West”, The New York Times, 17 Mart 2014. 

“Minsk Agreement: Full Text in English”, 

https://www.unian.info/politics/1043394-minsk-agreement-full-text-in-
english.html, (e.t. 30.12.2017). 

Nienaber, Michael. “Ukraine, Russia Fail to Agree on U.N. Peacekeeping 

Mission”, Reuters, 11 Haziran 2018. 

“Obama Official Warns Russia on Military Action in Ukraine”, Sputnik 
News, 24 Şubat 2014. 

Olearchyk, Roman ve Neil Buckley. “How Russia Forced Ukraine into a 

Ceasefire with Rebels”, Financial Times, 12 Eylül 2014 

“Oleksandr Turchynov: Anti-Terrorist Operation Started in the North of 
Donetsk Oblast”, 15 Nisan 2014, http://nato.mfa.gov.ua/en/press-
center/news/21650-oleksandr-turchinov-na-pivnochi-donecykoji-oblasti-
rozpochalasya-antiteroristichna-operacija, (e.t. 31.12.2017). 

Olszanski, Tadeusz A. A Quarter-Century of Independent Ukraine: 
Dimensions of Transformation. Warsaw: Ośrodek Studiów Wschodnich/Centre for 

Eastern Studies, Kasım 2017. 

“OSCE SMM Spotted Convoys of Trucks Entering and Exiting Ukraine in 

Donetsk Region”, 10 Ağustos 2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ani2YWDLXl0, (e.t. 07.09.2018). 

Parfitt, Tom. “Separatist Fighter Admits Russian Tanks, Troops 'Decisive in 

Eastern Ukraine Battles'”, The Telegraph, 31 Mart 2015.  

“Protocol of the Trilateral Contact Group—Minsk, September 5, 2014”, 7 

Eylül 2014, https://slavyangrad.org/2014/09/07/protocol-of-the-tripartite-contact-
group-minsk-september-5-2014/, (e.t. 11.06.2017).  

Putin, Vladimir. “Vladimir Putin Answered Journalists’ Questions on the 

Situation in Ukraine”, 4 Mart 2014, 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20366, (e.t. 29.06.2017).  



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

695 

_______. “Vladimir Putin’s Interview with Radio Europe 1 and TF1 TV 

Channel”, 4 Haziran 2014, http://en.kremlin.ru/events/president/news/45832, (e.t. 

29.06.2017). 

Renz, Bettina ve Hanna Smith. “Russia and Hybrid Warfare – Going 
Beyond the Label”, Aleksanteri Papers/1, Aleksanteri Institute, University of 

Helsinki, 2016. 

Sakwa, Richard. Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands, London: I.B. 
Tauris, 2016. 

Salem, Harriet. “Who Exactly is Governing Ukraine?”, The Guardian, 4 
Mart 2014. 

Sanders, Deborah. Maritime Power in the Black Sea, Surey: Ashgate, 2014. 

“Statement by President of the European Council Herman Van Rompuy at 

the Occasion of the Signing Ceremony of the Political Provisions of the 
Association Agreement between the European Union and Ukraine”, 21 Mart 2014, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141733.pd
f, (e.t. 20.12.2017). 

Steward, Dale B. “The Russian-Ukrainian Friendship Treaty and the Search 
for Regional Stability in Europe”, Yüksek Lisans Tezi, Naval Postgraduate School, 

1997. 

Sutyagin, Igor. “Russian Forces in Ukraine”, RUSI: Briefing Paper, Mart 
2015.  

Toal, Gerard. Near Abroad: Putin, the West, and the Contest Over Ukraine 
and the Caucasus, New York: Oxford University Press, 2017. 

Traynor, Ian ve Oksana Grytsenko, “Ukraine Suspends Talks on EU Trade 

Pact as Putin Wins Tug of War”, The Guardian, 21 Kasım 2013. 

Traynor, Ian ve Shaun Walker, “Western Nations Scramble to Contain 

Fallout from Ukraine Crisis”, The Guardian, 24 Şubat 2014. 

Trenin, Dmitri. Post-Imperium: A Eurasian Story, Washington DC: 
Carnegie Endowment for International Peace, 2011. 

_______. “The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power 
Rivalry”, Carnegie Moscow Center, Haziran 2014. 

Trindle, Jamila. “The Loan That Launched A Crisis: The Ukrainian Conflict 

Isn't Just About Politics”, Foreign Policy, 21 Şubat 2014. 

“Ukraine Army Helicopter Shot Down Near Sloviansk, 12 Dead”, BBC 
News, 29 Mayıs 2014. 

“Ukraine Crisis: Timeline”, BBC News, 13 Kasım 2014. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

696 

“Ukraine Protests After Yanukovych EU Deal Rejection”, BBC News, 30 
Kasım 2013. 

“Ukraine Scores $15 bln from Russia, 33% Gas Discount”, Russia Today, 
17 Aralık 2013.  

“Ukrainian Deputy FM Prystaiko: Ukraine to Establish Autonomy for 

Crimean Tatars”, A News, 26 Mayıs 2017, 

http://www.anews.com.tr/world/2017/05/26/ukrainian-deputy-fm-prystaiko-
ukraine-to-establish-autonomy-for-crimean-tatars-1495792651, (e.t. 28.05.2018).  

“Unanimously Adopting Resolution 2202 (2015), Security Council Calls on 
Parties to Implement Accords Aimed at Peaceful Settlement in Eastern Ukraine”, 

17 Şubat 2015, https://www.un.org/press/en/2015/sc11785.doc.htm, (e.t. 

25.12.2017). 

Walsh, Nick Paton ve Mairi Mackay. “Inside the Ghost Town That's Key to 

Ukraine Conflict”, CNN, 19 Şubat 2015. 

Wilson, Andrew. The Ukrainians: Unexpected Nation, New Haven: Yale 
University Press, 2015. 

Yuhas, Alan. “Ukraine Crisis: An Essential Guide to Everything That's 

Happened So Far”, The Guardian, 13 Nisan 2004 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

697 

 
Panel 22 (Ö.H. Polis Memuru İlyas KAYGUSUZ Salonu) 

(1. GÜN-SAAT: 14: 00–15: 15) 
JSGA PANELİ 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serhat ERKMEN 
 

 

 

“Yabancı Terörist Savaşçılar ve Suriye Örneği” 
 Doç. Dr. Serhat ERKMEN 

 
"Türkiye’de Terörle Mücadele Yönetiminin Metodolojisi: Güvenlik 

Yönetiminde Kanıt Temelli Yaklaşım Üzerine Bir Tartışma" 
 Eren EROĞLU ve Dr. Öğr. Üy. Tekin AVANER 

 
" Yeni Dönem Terör Saldırıları Çerçevesinde Meskun Mahal İmarı ve 

Yapı Tasarımı"  
 Doç. Dr. Gökhan İbrahim ÖĞÜNÇ 

 
“Terörist Örgüt PKK Şiddeti ile Örgütün Desteklediği Siyasi Partilerin 

Oy Oranları İlişkisi” 
 Dr. Mehmet KURUM  

 
“Hibrit Tehditler ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri” 
 Dr. Cenker Korhan DEMİR 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

698 

YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR VE SURİYE ÖRNEĞİ 

Doç.Dr. Serhat ERKMEN* 

ÖZET 

Suriye’de 2011’den beri devam eden iç savaş farklı aşamalardan geçmiştir. 

Başlangıçta, demokrasi talep eden sivillerin hükümete karşı gösterileri biçiminde 

başlayan olaylar 6 ay içinde ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşmüştür. Ancak, 

Suriye’de çatışan taraflar 2012 yılından itibaren sadece Suriyeliler olmaktan 

çıkmaya başlamıştır. Gerek Rejim yanlısı güçlerde gerekse farklı hükümet karşıtı 

güçlerin safında yabancı ülke vatandaşları çatışmalara dahil olmuşlardır. Her ne 

kadar Suriye iç savaşı ve yabancı teröristler denilince akla IŞİD örneğin geliyor 

olsa bu ülkede faaliyet gösteren terör örgütlerinden PKK ve El Kaide saflarında da 

çok sayıda yabancı terörist bulunmaktadır. Bunun yanısıra, Suriye Rejimi’nin iç 

savaştaki en önemli müttefiklerinden birisi olan İran’ın farklı ülkelerden getirdiği 

çeşitli milis gruplarının çatışmalara dahil olduğu görülmektedir. İşte bu çalışmada, 

Suriye İç Savaşı’nın Yabancı Terörist Savaşçılar kavramını nasıl değiştirdiği ve bu 

olgunun yakın ve uzak dönemde oluşturacağı güvenlik tehditleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Terörist Savaşçılar, Suriye, Devlet Dışı 

Silahlı Gruplar, IŞİD, PKK. 
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TÜRKİYE’DE TERÖRLE MÜCADELE YÖNETİMİNİN 

METODOLOJİSİ: GÜVENLİK YÖNETİMİNDE KANIT TEMELLİ 

YAKLAŞIM ÜZERİNE BİR TARTIŞMA: 

Eren EROĞLU  
Dr. Öğr. Üyesi, Tekin AVANER* 

ÖZET 

Terörizmle mücadelenin dünyada da kabul gören beş ana unsuru 

bulunmaktadır. Bunlar; “a) Uluslararası alanda diplomatik tedbirler, b) İdari, 

hukuki, siyasi tedbirler, c) Eğitim, kültür ve ekonomik alandaki tedbirler, d) 
Kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri, e) Güvenlik tedbirleri” dir (Patır, 2018). Bu 

çalışmada genel olarak terörizmle mücadelenin beş ana unsurundan biri olan 

güvenlik tedbirleri üzerinde durulacaktır. Güvenlik tedbirleri teröristle mücadele 

kapsamında kolluk kuvvetlerinin icra ettiği faaliyetlere karşılık gelmektedir. 

Önemli diğer unsurlara rağmen bu yazının kısıtları gereği öncelikli olarak güvenlik 

tedbirlerine yoğunlaşılmış ve güvenlik tedbirlerine yönelik olarak kanıt temelli 

anlayışın geliştirilip geliştirilemeyeceği üzerinde durulmuştur. 

Çalışmada yaklaşık 40 yıllık bir terörle mücadele birikimi olan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bu mücadelesini daha etkin yürütmesine imkân verebilecek bir 

yaklaşım olarak kanıt temelli yaklaşımın benimsenip kullanılmasının mümkün olup 

olmadığı, bu yaklaşımın ne gibi kısıtları olabileceği ve ne gibi avantaj ve 

dezavantajların ortaya çıkabileceği üzerine bir tartışma yürütülmüştür. Tartışmada 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da PKK terör örgütüne yönelik mücadele odak 
noktası olarak alınmıştır. Bunun yanı sıra kanıt temelli yaklaşıma ilişkin literatür 

taraması başat olarak kullanılmış ve diğer kanıt temelli yaklaşımlardan örnek 

alınabilecek uygulamalar ortaya konulmuştur. Çalışmanın amacı ülkemiz güvenlik 

kurumlarının terörle mücadelesine yeni bir perspektif kazandırmaya yönelik bir 

tartışmayı başlatmaktır. Bu kapsamda özellikle en iyi kanıtların uygulamalarda 

kullanılmasıyla pratik ve teori arasındaki boşluğu kapatmayı hedefleyen 

Sherman’ın kanıt temelli polislik yaklaşımı ile kanıt temelli anlayışın süreç-sonuç 

analizinde kullanılmasının sağlayacağı faydaya dikkat çeken Soeters’ın kanıt 

temelli askerlik anlayışı temel alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Yönetimi, Kanıt Temelli Yaklaşım, Terörle 

Mücadele Yönetimi, Metodoloji. 

 

                                                           
*  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Kamu yönetimi 
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YENİ DÖNEM TERÖR SALDIRILARI ÇERÇEVESİNDE MESKÛN 

MAHAL İMARI VE YAPI TASARIMI 

Doç. Dr. Gökhan İbrahim ÖĞÜNÇ 

ÖZET 

Son 10 yılda gerçekleştirilen terör eylemleri incelendiğinde; saldırıların, 

güvenlik güçlerinin müstahkem mevzilerinden korumasız sivillerin bulunduğu 

meskûn mahallere kayma eğiliminde olduğu görülmektedir. Meskûn mahaller 

sosyal ve ekonomik hayatın yaşandığı yumuşak hedeflerdir ve terör örgütlerinin 

için saklanılması, hareket edilmesi saldırılması kolay çevrelerdir. Meskûn 

mahaldeki terör eylemlerinin amaçlarının başında, topluma güvensizlik duygusunu 

vermek, ekonomik ve sosyal hayatı sekteye uğratmak gelmektedir. Zira toplumda 

ilk terör saldırısının ardından ikinci saldırının beklentisini doğmaktadır. Ayrıca, 

sivil kayıpların hükümetler üzerindeki siyasi baskının fazla olması da meskûn 

mahallerin hedef olarak seçilmesinin bir diğer nedenidir.  

Avrupa Birliği sınırları içerisinde 2000-2018 yılları arasında sivillerin 

yoğunlukta olduğu meskûn mahallerde ölümle sonuçlanan 15 terör saldırısı 

meydana gelmişken; Türkiye’de meskûn mahalde sivillerin de zarar gördüğü 63 

terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Meskûn mahallerde gerçekleştirilen terör 

eylemlerinde bomba, bombalı araç, intihar saldırısı, ateşli silah, roket, havan, 

motorlu araç ve insansız araçların kullanıldığı görülmektedir. 

Sivillerin yoğun olduğu meskûn mahallerin terör örgütleri tarafından hedef 

alınması, bu bölgelerin planlanmasında, yapıların inşa özelliklerinin 

belirlenmesinde ve fiziksel anti-terör unsurlarının inşasında terör tehdidi dikkate 

alınarak risk analizlerinin yapılmasını gerektirmektedir. Bu noktada alınacak 

tedbirler ile yapısal değişiklikler, siviller nezdinde mümkün olduğunca en az 

seviyede hissedilmesini sağlayan mimari özelliklerde olmalıdır. Aksi takdirde terör 

örgütlerinin yapmak istedikleri “güvensizlik” ortamı, devlet eliyle oluşturulur.  

Terör saldırılarına karşı tesis ve binalar ile kamuya açık alanların 

korunmasında öncelikli olarak doğal arazi şekillerinden ve bu şekillerle uyumlu 

olan unsurlardan faydalanılmalıdır. Saldırı ihtimalleri ile önce ki saldırılar analiz 

edilmeli, binaların giriş kapısı sayısı, camların patlama basıncına dirençli şekilde 

olması gibi tasarım özellikleri ya da inşaatta kullanılan malzemelerin standardı gibi 

yapısal özellikleri, gizlenmiş engel ve tedbirler belirlenmeli; saldırıların 

gerçekleşmesi durumunda ise en kısa sürede yardım ekiplerinin ulaşıma imkân 

verecek erişim – tahliye yolları gibi hususların şehir planlarında dikkate 

alınmalıdır.  
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Başta Türkiye olmak üzere deprem riski altında olan ülkelerde binaların 

depremin etkilerine karşı dirençli olmalarına yönelik standartlar belirlenmiş ve 

uygulanmaktadır. Ancak, maruz kalma ihtimali depremlere oranla daha yüksek 

olan terör saldırılarına karşı binaları, özellikle de kamu ve kamuya açık binaları 

korumaya yönelik bir standart ülkemizde bulunmamaktadır. Bu konu güvenlik 

güçleri tarafından kullanılan yapıların inşasında, tehdit ve risk analizine göre 

dikkate alınmaktadır. Ancak, sivil yapıların ve kamuya açık alanlar için aynı 

durumdan bahsetmek mümkün değildir.  

Bu nedenle öncelikli olarak terör saldırılarına karşı “Bina Güvenlik 

Standartlarının” oluşturulması, meskûn mahaller ile yapıların terör saldırılarına 

karşı korunaklı/güvenli olarak tasarlanmaları ve inşa edilmeleri konusunda 
uzmanlaşmış birimler ile uzmanların görevlendirilmesi, muhtemel hedeflerin tespit 

edilmesi, gerekli koruyucu tedbirlerin şehir estetiğine uygun olarak hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meskûn Mahal Koruması, Kamusal Alan Koruması, 

Terör Saldırısı, Yapısal Koruma, Terörizm. 

GİRİŞ 

Sosyal ve ekonomik hayatın merkezi konumunda olan şehir merkezleri aynı 

zamanda politik ve psikolojik açıdan toplumun ağırlık merkezini oluşturmakta ve 

sağlık, eğitim, enerji, haberleşme gibi stratejik teknik alt yapıları da 

barındırmaktadır. Bu durum günümüzde silahlı çatışmaların ve terör saldırılarının 

hedefine meskûn mahalleri yerleştirmektedir. Özellikle göç hareketleri ile daha da 

heterojen bir hale gelen şehirler, terör örgütü üyelerinin rahatlıkla barınmalarına, 

hareket etmelerine, saklanmalarına ve saldırmalarına imkân sağlamaktadır.  

Terör eylemlerinin hedefleri belirlenirken en düşük risk ile en fazla etkiye 

neden olacak noktalar belirlenir. Güçlendirilmiş, korunaklı askeri veya resmi 

hedeflerden daha ziyade “Yumuşak Hedef” olarak tanımlanan sosyal ve ekonomik 
hayatın merkezi olan bölgeler, konser alanları, okul binaları, spor müsabakaları 

veya vatandaşın yoğun olarak işlemlerini yaptığı belediye, nüfus gibi koruma 

düzeyi diğer kamu birimlerine göre daha düşük olan resmi binalar gibi toplum 

üzerinde psikolojik şok ve korku yaratacak, toplumun savunmasız olduğunu, 

devletin vatandaşını koruma konusunda aciz olduğunu hissettirecek noktalar 

hedefe alınır. Bu sayede toplumda güvensizlik duygusu ve ikinci saldırı beklentisi 

oluşturulur ve ekonomik, sosyal ve kültürel hayat sekteye uğratılmak istenir. 

Ayrıca, sivil kayıpların hükümetler üzerindeki siyasi baskının fazla olması da 
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meskûn mahallerin hedef olarak seçilmesinin bir diğer nedenidir. Bu saldırılar 

sembolik nitelikte az hasarlı veya çok yıkıcı seviyede olabilir1. 

Terör saldırılarına karşı meskûn mahallerin savunmasızlığı, 2011’de Dünya 

Ticaret Merkezi binalarına gerçekleştirilen saldırılar neticesinde açıkça görüldü. 

Hükümet ve yerel yönetimlerinin bu tip saldırılara karşı muhtemel hedef bölgeleri 

tespit etmesi, bu bölgelerin güvenlik ve teknik alt yapılarının güçlendirilmesi 

yönünde planlama ve uygulama çalışmalarına başlaması gerekmektedir. 2,3 

Şehirlerin gelişimine bakıldığında, orta çağda dışarıdan gelen saldırılara 

karşı kale surları içerisinde gelişen ve yaşayan şehirlerin oluştuğu, zamanla 

güvenliğin sağlanması ile kale surlarının dışında ama yakın çevresinden başlanmak 

suretiyle yapılaşmanın başladığı ve şehirlerin genişlediği görülmektedir. Bu itibarla 

Tehlike ile Şehirlerin yapıları arasında tarihsel bir ilişkinin olduğundan bahsetmek 

mümkündür. Terör eylemlerinin tekrardan meskûn mahallere yöneldiği günümüzde 

görünmez kale surlarının elektronik güvenlik sistemleri ile inşa edilmesi ve 

muhtemel hedeflerin güçlendirilmesi gerekmektedir.4 

Terör örgütlerinin uluslararası nitelik kazanımları ile meskûn mahallerde 

gerçekleşen tehditler sadece gelişmekte olan ülkeler için değil gelişmiş ülkeler 

içinde önemli bir tehlike haline gelmiştir. Hatta ekonomik gelişmişliğin ve refahın 

hedef alındığı motivasyonlarda gelişmiş batı ülkeleri daha büyük bir hedef haline 

gelmiştir. Esasında gelişmiş toplumlarda terör kavramından daha çok terör 

eylemlerinin gerçekleştirilme yöntemleri korkulara neden olmaktadır5,6. 

Özellikle son yıllarda istikrarsızlaşan ülke ve bölgelerin artması, bu 

ülkelerin cephaneliklerinde bulunan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 

silahların terör örgütlerine geçme ihtimalini arttırmıştır. Bu tür KBRN riskleri, 

                                                           
1  Jon Coaffee, Protecting the Urban The Dangers of Planning for Terrorism Theory, 

Culture & Society 2009 (SAGE, Los Angeles, London, New Delhi, and Singapore), 
Vol. 26(7–8): 343–355 

2  United Nations Human Settlements Programme Enhancıng Urban Safety And 

Securıty; Global Report On Human Settlements 2007 
3  Irina Matijosaitiene, Ana Petriashvili, Urban Planning and Design for Terrorism 

Resilient Cities, Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering 
Vol.1/No.18/2017 pp.27-38 

4  Coaffee J. (2009) Terrorism, Risk and the Global City, Towards urban resilience 
Routledge, Taylor&Frances Group 

5  Peter Marcuse (2009), From critical urban theory to the right to the city, City Analysis 
Of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action, Vol. 13, Nos. 2–3, June–September 
2009 

6  Crenshaw M. The causes of terrorism. Comparative Politics, 1981, 13, No. 4, 379–
399. 
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şehirlerin barış zamanı acil durum planlamalarına dahil edilmeli ve gerekli teknik 
alt yapılar hazırlanmalıdır. Terör örgütleri yeni dönemde konvansiyonel saldırıların 

yanı sıra yeni saldırı araçları ile birbiriyle koordineli birden fazla saldırıyı 

gerçekleştirerek verilen zararı arttırmayı hedeflemektedirler. Bu yeni yöntemlerin 
başında kişi ve araç bomba ile gerçekleştirilen intihar saldırıları ile güdümlü silah 

gibi kullanılan insanlı ve insansız kara, hava ve deniz araçları gelmektedir. En az 

risk ve çaba ile en fazla tahribata neden olmak için hedef olarak toplumun 

kalabalık olduğu yerler tercih edilmektedir. 

Tehditlerin değişimi, bu tehditlerin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi 

amacıyla yeni teknoloji ile tekniklerin geliştirilmesini ve sahada uygulanmasını 

zorunlu kılmıştır. Avrupa Birliği üyesi devletlerin savunma ve araştırma 

bütçelerinin önemli bir kısmı bu tür teknolojilerin geliştirilmesine ayrılmaktadır7.  

Avrupa Birliği sınırları içerisinde 2000-2018 yılları arasında sivillerin 

yoğunlukta olduğu meskûn mahallerde ölümle sonuçlanan 15 terör saldırısı 

meydana gelmişken; Türkiye’de meskûn mahalde sivillerin de zarar gördüğü 63 

terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Meskûn mahallerde gerçekleştirilen terör 

eylemlerinde bomba, bombalı araç, intihar saldırısı, ateşli silah, roket, havan, 

motorlu araç ve insansız araçların kullanıldığı görülmektedir. 

Ankara, Barselona, Berlin, Brüksel, İstanbul, Londra, Manchester, Nice ve 

Stockholm'de yaşanan (insan/araç) bombalı intihar saldırıları ve ateşli silahlar ile 

"yüksek yoğunluklu" terör saldırılarında olduğu gibi yaya bölgeleri, turistik yerler, 
ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri, ibadet yerleri, açık hava pazarları, konser 

salonları ve şehir meydanları saldırı için seçilen hedef bölgelerdi.  

ŞEHİRLERİN İMARI 

Tarih boyunca şehirlerin yapılarında ve mimarilerinde güvenlik öncelikli 

konulardan biridir. Elbette ki estetik, rahatlık, işlevsellik, ekonomik hareketlilik 

kent yaşamı için önemli konulardır ancak, son yıllarda terör saldırılarının odağı 

haline gelen şehir merkezleri için güvenlik daha da kritik bir hal almıştır. Kentlerin 
güvenlik açısından zayıf bölgeleri analiz edilerek risk ve tehdit değerlendirmeleri 

akabinde yapılacak simülasyonlara göre terör saldırılarını engelleyecek ya da 

meydana gelen saldırıların etkisini azaltacak “sert” mühendislik ve tasarım 

çözümlerini hem de “yumuşak” yönetişim ve yönetim düzenlemelerini kapsayan 

                                                           
7  Communıcatıon From The Commıssıon To The European Parlıament, The Councıl, 

The European Economıc And Socıal Commıttee And The Commıttee Of The Regıons, 

Action Plan to support the protection of public spaces, Brussels, 18.10.2017 
COM(2017) 612 final 
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uyarlanabilir ve bütüncül bir hibrit güvenlik çözümlerinin hayata geçirilmesi hem 

merkezi hem de yerel yönetimlerin önceliği olmalıdır8. 

Doğal afet durumunda meskûn mahallerde alınacak önleyici tedbirler ile 
acele önlemler hakkında detaylı çalışmalar hem merkezi yönetim hem de yerel 

yönetim seviyesinde planlanmakta ve hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Ancak 

aynı hassasiyet terör saldırılarına yönelik olarak gösterilmemektedir. Söz konusu 

konu mimari sorundan daha ziyade kolluk birimleri tarafından değerlendirilmesi ve 

tedbirlerin uygulamaya konulması gereken bir konu olarak algılanmaktadır. Terör 

saldırıları çok yönlü ve katmanlı vakalardır, salt güvenlik katmanından tedbirlerin 

alınması mümkün değildir9. 

Terörle mücadelenin bir parçası olarak Amerikan Planlama Derneği kent 

planlamasında; şehir planlamacıları ve politikacıların, yerel yönetimlerin jeolojik 

veya meteorolojik olayları, çevre kirliliğini, toksit risk oluşturan teknolojileri ve 

teknikleri, terör saldırılarını, suç istatistiklerini ve ekonomik gelişmeleri ve 

yoğunlaşmaları dikkate almaları gerektiğini ifade etmektedir10. 

Sadece Avrupa Birliği ve Türkiye’de 2000-2018 yılları arasında meskûn 

mahallerde meydana gelen ve sivillerin yaşamlarını yitirdiği, ekonomik ve sosyal 

alt yapının zarar gördüğü terör saldırısı sayısı 78’dir. Bu noktadan bakıldığında 

yürürlükte olan kent güvenliği sistem ve düzenlemelerinin hem de kentlerin terör 

saldırılarına yönelik alt yapılarının hedeflenen seviyenin altında olduğu 

görülmektedir. Benzer bir durum New York’ta 2011 yılında gerçekleşen terör 

saldırılarında çok daha net olarak ortaya çıktı; yeni dönem terör saldırılarına 

kentler hazırlıklı değildi8. 

Sivillerin yoğun olduğu meskûn mahallerin terör örgütleri tarafından hedef 

alınması, bu bölgelerin planlanmasında, yapıların inşa özelliklerinin 

belirlenmesinde ve fiziksel anti-terör unsurlarının inşasında terör tehdidi dikkate 

alınarak risk analizlerinin yapılmasını gerektirmektedir. Bu noktada alınacak 

tedbirler ile yapısal değişiklikler, siviller nezdinde mümkün olduğunca en az 

seviyede hissedilmesini sağlayan mimari özelliklerde olmalıdır. 

Şehir planlamaları sırasında kent güvenlik sistemlerinin algılama 

menzillerini ve alanlarını etkilemeyecek şekilde yapıların inşasına, ağaç ve diğer 

                                                           
8  COAFFEE J. From counterterrorism to resilience. European Legacy, 2006, 1, No. 4, 

389–403. 
9  Elijah Usip, Timothy Effiong Edem, Uyobong Etuk, Urban Plannıng, Archıtecture 

And Global Terrorısm: The Nıgerıan Persperctıve European Scientific Journal August 
2015 edition vol.11, No.23 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 

10  COAFFEE, J C. Moore PhD, D. Fletcher PhD and L. Bosher PhD, FRGS, MICDDS, 
2008. Resilient design for community safety and terror-resistant cities. Proceedings of 
the ICE: Municipal Engineer, 161 (2), pp. 103-110 
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bitkilerin yerleştirilmesine özen gösterilmeli, önemli ticaret ve sosyal merkezlere 

ulaşım için kullanılan caddelerin tek yönlü ve eninin geniş olmasına dikkat 

edilmelidir. Acil bir durumda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin olay yerine 
hızlı ulaşımlarının sağlanması için yollarda düzenlemeler yapılmalı, imkân olması 

halinde terör saldırısı riski bulunan bölgelere ilgili birimlerin bekleme 

yapabilecekleri alt yapılar sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak aşağıda maddeler 

halinde tanımlanan teknik ve alt yapı hazırlıklarının şehirlerin imarı sırasında 

planlanması gerekmektedir11,12. 

 Kent planlamasında kamu binaları ile ticari ve özel mülkler, bölgesel 

olarak birbirlerinden mümkün olduğu seviyede ayrılmalıdır. Bu sayede risk analizi 
daha sağlıklı yapılabilir ve saldırı durumunda zararın boyutu azaltılabilecektir. 

Ancak, nüfus idaresi, polis/jandarma karakolu, belediye, kaymakamlık gibi 

vatandaşın yoğun olarak resmi işlemlerini takip ettiği binaların izole yerlerde inşa 

edilmesi, verilen hizmetin kalitesi ve etkinliği açısından çok uygulanabilir değildir. 

Ancak, e-devlet uygulamaları ile vatandaşın devlet dairelerindeki işlemlerinin 

azaltılması bu manada terör saldırılarından zarar gören kişi sayısında da azalmaya 

neden olabilir. 
 Potansiyel hedef olan Kamu binalarının farklı bölgelerde olmaları ve 

inşaları sırasında uygulanacak özel standartlar sayesinde bu bölgelere yönelik 

saldırıların vereceği zarar azaltılabilecektir. 
 Kamu binalarının bulunduğu bölgeye erişim yolları, giriş-çıkış noktaları 

fiziki ve teknolojik alt yapılar ile kontrol edilmelidir. 
 Şehir planlaması sırasında binalar arasındaki boşluklar arazinin ve diğer 

binaların imkân verdiği ölçüde geniş olmalıdır. Binalar arasındaki boşluk 

genişledikçe binaların birinde meydana gelen patlamanın etkileri komşu binalara 

sirayet etme seviyesinde azalma meydana gelecektir. Ek olarak binalar arasındaki 

boşluk ve yolların genişliği, bina dışında meydana gelen bir patlama sonrasında 

oluşan yüksek sıcaklık ve toksit etkiye sahip basınçlı gazın, hızlı şekilde 

dağılmasını sağlayacaktır. Bu durumun tersine bir birlerine yakın veya bitişik olan 

yapılar, patlama sonrasında oluşan basıncın yansıyarak artmasını sağlayacak ve 

tahribat etkisini arttıracaktır. 
 Yolların geniş olmasının bir diğer önemli faydası da acil durum 

ekiplerinin ulaşımlarını kolaylaştırılmasıdır. Sadece terör saldırılarında değil, adi 

yangın olaylarında dahi sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmaları, 

düzensiz araç parkları ve dar sokaklardan dolayı güçleşmektedir. Bombalı terör 

                                                           
11  Federal Emergency Management Agency (FEMA) Risk Management Series Site and 

Urban Design for Security Guidance Against Potential Terrorist Attacks FEMA 430 / 
December 2007 

12  BOSHER L. S., DAINTY A. R. J., CARRILLO P. M., GLASS J. and PRICE A. D. F. 
Integrating disaster risk management into construction: A UK perspective. Building 
Research & Information, 2007, 35, No. 2, 163–177. 
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saldırısı durumunda ise düzensiz araç parklarına ek olarak moloz veya enkaz ve 

panik halinde olay yerinden uzaklaşmaya çalışan insanlar, sağlık ve itfaiye 

ekiplerinin hareketlerini engelleyecektir. 
 Sivil halkın hedef alındığı öncelikli bölgeler, havaalanları, otobüs ve 

tren terminalleri, spor müsabakaları, fuar ve lunapark alanları, pazar alanları, 

alışveriş merkezleridir. Bu yerlerin nitelik ve nicelikleri bulundukları coğrafi 

konuma ve sosyo-ekonomik şartlara göre değişiklik göstermektedir. Söz konusu 

alanlarda ve giriş-çıkış noktalarında yüz ve araç plakası tanıma sistemleri ile 

bütünleşmiş şekilde çalışan güvenlik kamera sistemlerinin kurulması en temel 

önlemdir. Güvenlik kamera sistemlerinin en önemli kısıttı, bu sistemlerin operatör 

kontrollü olmasıdır. Güvenlik kamerası kumanda merkezlerinde bulunan 

operatörlerin aynı anda “izleme” ve “görme” kapasitesinin çok üstünde bulunan 

görüntüyü izlediği durumlarda aranan veya şüpheli kişilerin tespit edilmesi ya da 

şüpheli olayların fark edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu sorunun çözümü için 

hem yüz tanıma sistemleri, hem de plaka tanımlama sistemlerinin “Yapay Zekâ” 

destekli olarak çalışmasıdır. 
 Terör saldırılarında kara araçlarının güdümlü silah olarak kullanılması, 

özellikler Avrupa ülkelerinde son iki yıl içerisinde sıklıkla karşılaşılan bir 

durumdur. Bu tür saldırıların gerçekleşme ihtimali olan bölgelerde yapısal olarak 

güçlendirilmiş, çevresindeki mimari ile uyumlu ve işlevsel bir özelliği (bank, 

heykel, bisiklet bağlama noktası, havuz vb.) bulunan fiziki engellerin veya 
tuzakların yerleştirilmesi, en temel sert önlemdir. Bu tür fiziki engeller, ağaç, tepe 

veya kanal, göl gibi doğal unsurlar kullanılarak da sağlanabilir. 
 Terör saldırısı riski bulunan yerlerin gece vakitlerinde görünür ve kızıl 

ötesi lamba veya projektörler ile aydınlatılması, güvenlik kameralarının 

kabiliyetini arttıracaktır. 
 Teröristlerin saklanmalarına veya saldırı hazırlıklarını saklamalarına 

imkân sağlayacak, güvenlik güçlerinin ve komşuların gözetimlerinden onları 

koruyacak, seviyede binaların etrafına yüksek duvarların yapılmasına izin 

verilmemelidir. 
 Dikkat çekmeden taşınabilecek ebatlarda el yapısı bombaların kamuya 

açık yerlerde yerleştirilmesi en muhtemel yerlerin başında çöp kutuları 

gelmektedir. Bu riskin azaltılması amacıyla yaygın olarak iki farklı uygulamanın 

olduğu görülmektedir. İlki, normal çöp kutuları yerine içerisi görülebilen çöp 

poşetleri veya şeffaf plastik kutular kullanılmaktadır. İkincisi, çöp saklama 

kapasitesi azaltılmış ve hacmini kadar TNT veya eşdeğeri patlayıcının patlaması 

sonucunda oluşacak basınca dayanıklı ve basıncı havaya yönlendirebilecek yapıda 

çöp kutularının kullanımıdır. 
 Riskli bölgelerin yakınlarına araç parklarının yapılması önlenmelidir. 

Araçların muhtemel hedef olabilecek binadan en 50 metre uzaklığa park etmeleri 

sağlanmalıdır. Ayrıca mümkün olması halinde araç park alanı ile bina arasında 

çimlendirilmiş ve ağaçlandırılmış toprak tepe inşa edilmelidir. Bu şekilde patlama 
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sonrası oluşacak basınç ve şarapnellere karşı çevre ile uyumlu bir sütre elde 

edilmiş olacaktır. 
 Meskûn mahalde bulunan menfezler incelenmeli, gereklilikleri 

değerlendirilerek, işlevsel olmayan menfezler kapatılmalıdır. Kullanımda olması 

uygun görülen menfezlerin ise gerekli fiziki ve teknik tedbirler ile güvenlikleri 
sağlanmalıdır. 

 Yaya ve araç yollarında “Kilit Taşı” kullanımı mümkün olduğunca en az 

seviyeye indirilmelidir. Kilit taşları altında yerleştirilen el yapısı bombaların tespit 

edilmesi son derece güçtür. 
 Yağmur suyu mazgalları ile rögar kapaklarının yetkili kişiler dışında 

açılmalarını engelleyecek fiziki tedbirler alınmalıdır. 
 Doğal gaz, elektrik ve su gibi temel alt yapıların kontrol ve dağıtım 

merkezleri, yerleşim yelerlerinden yalıtımlı konumlarda olmalıdır. 

Bu tedbirlere ek olarak riskli bina ve yerleşkelerde de hem inşa hem de 

kullanım sırasında alınması gereken temel tedbirler bulunmaktadır. 

BİNALARIN TASARIMI 

Binaların terör saldırılarına karşı korunması birbirini tamamlayan 3 

katmanlı bir tasarım neticesinde sağlanmaktadır11.  

Birinci katman, yol, araç park bölgesi ve yaya kaldırımının genişliklerinden 

elde edilen emniyet mesafesidir. Birinci katmanda araç bomba ile 

gerçekleştirilecek saldırının binanın bahçe duvarına olan mesafesi 

belirlenmektedir. Bu alanda yer alacak doğal ve yapay bariyerler, ağaçlar ek 
güvenlik tedbirleri sunacaktır. 

İkinci katman, kaldırımdan sonra başlayan çimlendirilmiş veya 

ağaçlandırılmış alan, sonrasında binanın bahçe duvarına kadar olan mesafedir. 

Genellikle kamu kullanımına açık alan olduğundan ikinci katman, birinci katman 
kadar geniş değildir. 

Üçüncü katman, binanın dış yüzeyinden başlayarak, bina içerisinde yer alan 

her bir güvenlik unsurunu ifade etmektedir. 

Hedef, tehdidin birinci katmanda durdurulmasıdır. Genellikle bombalı araç 

ile gerçekleştirilen intihar saldırıları birinci katmanda gerçekleşmektedir. Bu 

durumda ikinci güvenlik katmanının genişliği kritik önem taşımaktadır. 

Terör saldırılarına karşı bina tasarımlarına ilişkin başlıca hususlar şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Hedef olma ihtimali yüksek binaların inşasında kullanılan malzemelerin 

standart inşaatlarda kullanılan malzemelerden daha dayanıklı olması, binanın 
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tasarımının anlık yüksek basınç, gerilim ve sıcaklıklara dayanabilecek şekilde 

yapılması gerekmektedir. Özellikle bina altında yer alan kapalı otoparklar ile 
binanın giriş katları, patlama basıncına karşı dayanıklı olarak tasarlanmalı ve 

üretilmelidir. Günümüzde kapalı otoparkların tavan, taban ve yan duvarları 

patlama basıncı altında genişleyen ancak betonun parçalanmasını engelleyen 

poliüretan veya aramid bazlı kaplamalar ile yüksek basınca dayanıklı betondan 

imal edilmektedir. 
 Bina önünde oluşan patlama basıncının binanın içerisine doğrudan 

girmesini engelleyecek geometriye sahip giriş ve önce tasarımı yapılmalıdır. 

Ayrıca patlamanın binanın içerisinde olması durumunda oluşan basıncın binanın 

yapısal özelliklerine zarar vermeden tahliye edilmesi için basınç tahliye 

bacaları/çıkışları tasarlanmalıdır. Alışveriş merkezlerinde intihar saldırıları, en 

fazla etkiyi göstermek amacıyla kalabalıkların toplandığı, giriş/çıkış noktaları, 

bankamatik ve yiyecek bölgesi ile sinema gibi sosyal alanlarda 

gerçekleştirilmektedir. Bu bölgelerde patlama basıncını tahliye edecek söz konusu 

bacaların/çıkışların bulunması patlama etkisinin azalmasına fayda sağlayacaktır. 
 Emanet kutularının bulunduğu bölge ile emanet kutuları, hacmi kadar 

TNT veya eşdeğeri patlayıcının patlaması sonucunda oluşacak basınca dayanıklı 

olarak üretilmelidir. 
 Bina tasarımında basit geometriler kullanılmalıdır; birbirleri içerisine 

giren ve cepler oluşturan köşe tasarımlarından kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca, 

patlama basıncını hapsedecek nitelikte balkon yapısından da uzak durulmalıdır. 
 Binaların dışında ağır kaplama malzemelerinin kullanılmamasına özen 

gösterilmelidir. Kaplama kullanımı durumunda ise kaplamaların patlama basıncı 

etkisiyle kolayca yerinden ayrılmaması sağlanmalıdır. Benzer bir durum cam dış 

cepheye sahip binalar için de geçerlidir. Cam dış cephe veya kaplamalar, bombalı 

saldırılardaki ikincil yaralanmaların başlıca nedenleri arasındadır. 
 Bina içerisinde kullanılan tavan ve duvar kaplama malzemeleri için de 

geçerlidir. Söz konusu kaplama malzemelerinin mümkün olduğunca hafifi olması 

ve ana kaideye sağlam bir şekilde monte edilmesi gerekmektedir. 
 Bina içerisinde bulunan masa ve sandalyelerin mümkün olduğu ölçüde 

cam kenarında veya cama yakın konumlarda olmaması gerekmektedir. Ancak 

birçok alışveriş merkezinde kafe ve restoranların binanın camlı dış cephesinde 

olduğu görülmektedir. Bu durum patlama anında yaralanmaları arttıracaktır. 
 İç aydınlatma armatürlerinin tavandan sallanan türden olmayıp, tavan 

yüzeyine monte edilmesi, patlama basıncıyla salınıma girmelerini ve kopmalarını 

engelleyecektir. 
 Binaların girişleri, doğrudan ana caddeye açılmamalıdır. Ana caddeden 

saldırganın yaya veya araçla bina içerisine girmesini engelleyecek nitelikte ikinci 

katmanın geniş olması gerekmektedir. İkinci katman içerisinde araç girişini 

engelleyen fiziksel bariyerlerin de bulunması önemli katkı sağlayacaktır.  
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 Bina dışına meydana gelen patlama olaylarının bina içerisinde bulunan 

kişilere zarar vermesi ağırlıklı olarak patlama basıncının etkisiyle camların 

parçalanarak içeriye saçılmasından kaynaklıdır. Bunun önlenmesi için bina 

camlarının iç yüzeylerinin patlama basıncına karşı dayanıklı sertifikalı filmler ile 
kaplanması gerekmektedir. Bu noktada önemli husus, film ile kaplı olan camın 

patlama sonrasında bir bütün olarak içeriye girmesidir. Buna yönelik önlemlerin de 

alınması şarttır. 
 Ofisler tasarlanırken, çalışanların sırtı camlara gelecek şekilde masalar 

konumlandırılmalıdır. Kesinlikle camın önünde bilgisayar ekranı, yazı tahtası gibi 

geniş ve ağır cisimler konulmamalıdır. 
 Binaların dış duvarlarında ve camların önünde patlama basıncını 

yönlendirebilecek açılarda çit veya panjur şeklinde dekoratif “saptırıcılar” 

yerleştirilebilir. 
 Bina dışında oluşan patlama ürünü toksit gazlar ile kimyasal silah 

gazlarının bina içerisine girişini geciktirmek amacıyla havalandırma sisteminin 

taze hava emme ünitelerinin binaların en az orta kat yüksekliğinde olması 

gerekmektedir. Bu sayede havadan daha ağır olan toksit gazların havalandırma 

sistemi yoluyla bina içerisine girişi geciktirilebilir veya engellenebilir. 
 Patlama sonrasında binalar da oluşan yapısal zararın binayı bütün halde 

yıkmaması için bölümler halinde inşa edilmesi gerekmektedir. 
 Binaların mutlaka patlama basıncına dayanım simülasyonları 

yapılmalıdır. Binanın limitleri tasarım aşamasında tespit edildikten sonra limit 

değere yakın tehditleri, binadan uzak tutacak birinci ve ikinci katmanda gerekli 

fiziki tedbirler alınmalıdır. 

Patlama sonrasında binanın yapısal olarak ağır hasar alarak yıkılmasının 

yanı sıra bir diğer yaralanma nedeni de patlama basıncı ile etrafa saçılan moloz 

parçaları ve camlardır. Bir binanın patlama sonucunda maruz kalacağı basınç 

yükünün hesaplanması ve simülasyonunun yapılması en zor çalışmalardandır. 

Patlama sonrasında bir bina patlama basıncına ve yer şokuna maruz 

kalmaktadır. Patlamaya karşı dayanıklılık istenen binalarda yüksek gerilim 

dayanımına sahip, yüksek yoğunlukta beton karışımı kullanılmalıdır. Bombalı terör 

saldırılarına karşı binaların tasarımında, patlama basıncının ve yer şokunun 

yayılmasını engelleyen ve hafifleten çözümlerin, binanın yıkılmasını engelleyecek 

yapıların ve patlama sonrasında uçuşan ve saçılan moloz parçalarını azaltacak 
tedbirlerin yer alması gerekmektedir. Özellikle binaların dış yüzey kaplamaların 

hafif malzemelerden imal edilmesi önemlidir. 

SONUÇ: 

Kamu binaları ile güvenlik güçlerine ait binaların ve bu binaların bulunduğu 

bölgelerin terör saldırılarına ilişkin imar ve inşa özellikleri nisbeten belirlenmiştir. 
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Ancak, yumuşak hedef statüsünde olan sivil binalar ile kamuya açık açık alanların 

terör saldırılarına karşı hangi standart ve usullere göre inşa edileceklerini 

düzenleyen bir düzenleme bulunamamaktadır. 

Kentleri ve binaları terör saldırılarına karşı korumak amacıyla gerekli 

yapısal tedbirlerin, proje bazlı olarak ele alan ve her bir proje için çözümler 

geliştiren bir birimin kurulması, bünyesinde inşaat mühendisleri, mimar, kent 

estetiği uzmanları, balistik ve bomba uzmanları ile kent güvenliği uzmanlarının 

proje bazlı olarak görev alması sağlanmalıdır. 
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TERÖRİST ÖRGÜT PKK ŞİDDETİ İLE ÖRGÜTÜN 

DESTEKLEDİĞİ SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI İLİŞKİSİ 

Dr. Mehmet KURUM13 

ÖZET 

Terörist örgütler amaç ve hedeflerine bağlı olarak varlıklarını devam 

ettirmek için en azından belirli halk kitlelerinin desteğine ihtiyaç duyarlar. 

Özellikle belirli bölgelerde hakimiyet kurmayı ve belirli kimlikler üzerinde etkili 

olmayı hedefleyen etnik ayrılıkçı terörist örgütler için; halk kitleleri içerisinde 

zemin bulmak en önemli amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda terörist 

örgütlere müzahir kitleleri; şiddet eylemleri gerçekleştiren ve amaç ile hedefleri 

için her türlü şiddeti kullanmayı meşru gören silahlı faaliyet gösteren teröristler (1), 

örgütü bazı yasal veya yasadışı eylem ve faaliyetleri ile destekleyenler (2) ve 

örgütün yasadışı eylem ile faaliyetlerine katılmayan ve şiddeti tasvip etmeyen ve 

örgütün amaç ve hedeflerine sempati duyanlar (3) olmak üzere üç kategoride ele 

almak mümkündür. Bu noktada terörist örgütler yasadışı alanda uyguladıkları 

şiddet strateji ve taktikleri ile elde ettikleri gücü ve kazanımları sempatizanları 

vasıtasıyla yasal ve meşru zemine taşımaya çalışırlar. Bunu da yasal zeminde amaç 

ve hedeflerini benimseyen siyasi partileri destekleyerek veya kendilerine müzahir 

siyasi partiler kurarak sağlarlar. Terörist örgüt PKK’da kendi meşruluğunu kabul 

ettirmek, siyasal ve yasal zeminde etkili olmak amacıyla 1990’lı yıllardan itibaren 

yasal zeminde faaliyet yürüten siyasi parti ve oluşumlar içerisinde etki yaratma 

çabası içerisine girmiştir. Bu çalışmada, terörist örgüt PKK’nın şiddet eylemleri ile 

kendine müzahir siyasi parti ve oluşumların milletvekili genel seçimlerinde 

aldıkları oy oranları arasındaki ilişkiler Türkiye genelinde değerlendirildikten sonra 

terörist şiddetin yoğunlaştığı iller özelinde 1984 ile 2015 yılları arasında 

oluşturulan veri setleri ve istatistiksel yöntemler ile analiz edilerek incelenmiştir. 

Bu kapsamda, terörist örgüt PKK’nın gerçekleştirdiği şiddet eylemlerindeki 

değişim ile müzahir partilerin aldıkları oy oranları arasındaki değişim arasında bir 

ilişki olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Terörizm, terörist şiddet, siyasi partiler, seçimler, 

PKK. 

 

 

 

                                                           
13  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, mkurum@yahoo.com 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN VIOLENCE OF THE PKK 
TERRORIST ORGANIZATION AND VOTE RATES OF 

POLITICAL PARTIES SUPPORTED BY THE ORGANIZATION 

ABSTRACT:  

Depending on their goals and objectives terrorist organizations need the 
support of at least certain masses of people in order to sustain their existence. 
Especially for ethnic separatist terrorist organizations which aiming to dominate 
certain regions and influence certain identities; finding a common ground within 
the masses of people emerges as one of the most important goals. In this context, 
advocates of a terrorist organization can be categorised under three groups; (1) 
armed terrorists who carry out acts of violence and accept use of violence as 
legitimate for achieving their goals and targets, (2) those that support a terrorist 
organization with some legal or illegal activities and (3) those that do not involve 
in acts of a terrorist organization and do not approve their violence, however 
sympathize their goals and objectives. At this point, by the support of their 
sympathizers, terrorist organizations try to legitimize the power and achievements 
they gained through illegal violence strategies and tactics. They try to reach this 
objective by supporting political parties that adopt their goals and objectives on 
legal grounds or by establishing advocate political parties. As of 1990s, in order to 
become legitimate and effective on political and legal grounds, the PKK terrorist 
organization has put significant amount of effort for having an effect within 
political parties and organizations operating on legal ground. In this study, firstly 
the relation between the PKK’s violent activities and the vote rates in general 

elections of political parties that advocate the PKK terrorist organization in Turkey 
have been examined; and then datasets created with regard to the provinces that 
high violence occurred between 1984 and 2015 have been statistically analyzed. In 
this context, it has been tried to reveal whether there is a relationship between the 
change in the intensity of the acts of violence carried out by the PKK terrorist 
organization and the change in the rate of votes of the parties. 

Key Words: Terrorism, Terrorist Violence, Political Parties, Elections, 
PKK. 

GİRİŞ 

Terörist örgütler amaç ve hedeflerine bağlı olarak varlıklarını devam 

ettirmek için en azından belirli seviyede kitlelerin desteğine ihtiyaç duyarlar. 

Temelde kitlelerin desteğini şiddet ve şiddet tehdidini araç olarak kullanarak 

yasadışı zemin üzerinden ulaşmayı hedefleyen terörist örgütlerin amaç, ideoloji ve 

hedeflerine göre kitle desteğine olan ihtiyaçları ile kitle desteğinin nitelikleri 
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farklılaşabilmektedir. Özellikle belirli bölgelerde hakimiyet kurmayı ve belirli 

kimlikler üzerinde etkili olmayı hedefleyen etnik ayrılıkçı terörist örgütler için; 

halk kitleleri içerisinde zemin bulmak en önemli amaç olarak ortaya çıkmaktadır.  

Siyasal şiddetin sınırlarının yarattığı yetersizlik, terörist örgütlerin 

bazılarının pozisyon değiştirerek şiddet içermeyen siyasi alanlara yönelmesini 

sağlayabilir. Siyasi alana geçiş potansiyel olarak örgütün uluslararası meşruiyetini 

artırmasının yanında örgütün yandaş kitlesinin genişletmesine ve şiddeti 

desteklemeyi reddeden kitleleri de harekete geçirmelerine imkan sağlar. Bu 
anlamda, siyasi alana geçiş nihai amaçlarını gerçekleştirmede terörist örgütlere 

alternatif bir yol sunar.14 

Terörist örgütlere müzahir kitleleri; şiddet eylemleri gerçekleştiren ve amaç 

ile hedefleri için her türlü şiddeti kullanmayı meşru gören silahlı faaliyet gösteren 

teröristler (1), örgütü bazı yasal veya yasadışı eylem ve faaliyetleri ile 

destekleyenler (2) ve örgütün yasadışı eylem ile faaliyetlerine katılmayan ve 

şiddeti tasvip etmeyen ve örgütün amaç ve hedeflerine sempati duyanlar (3) olmak 

üzere üç kategoride ele almak mümkündür. Bu noktada terörist örgütler yasadışı 

alanda uyguladıkları şiddet strateji ve taktikleri ile elde ettikleri gücü ve 

kazanımları sempatizanları vasıtasıyla yasal ve meşru zemine taşımaya çalışırlar. 

Bunu da yasal zeminde amaç ve hedeflerini benimseyen siyasi partileri 

destekleyerek veya kendilerine müzahir siyasi partiler kurarak sağlarlar.  

Terörist örgütler kendilerine müzahir veya güdümündeki partilerin 

seçimlerde kitle desteğini artırmak ve daha yüksek oy almalarını sağlamak için 

terör eylemlerini araç olarak kullanırlar. Nitekim terörist örgütlerin şiddet 

eylemleri halkın seçim tercihleri üzerinde iki türlü etki yaratır; 

(1) Terörist eylemlerin yarattığı korku ortamı insanları terörist örgütlerin 

talepleri yönünde oy kullanmalarına neden olur. 

(2) Terörist eylemleri tasvip etmeyenler terörist örgütlerin taleplerinin 

aleyhinde oy kullanır. 

Bu anlamda çalışmada, “terörist örgütler tarafından gerçekleştirilen terör 

eylemleri artarsa güdümlerindeki partilerin oy oranları artar ya da azalır mı, terör 

eylemleri azalırsa güdümlerindeki partilerin oy oranları artar ya da azalır mı?” 

sorularına terörist örgüt PKK15 ve güdümündeki partiler özelinde cevap 

aranacaktır. 

                                                           
14  Benjamin Acosta, “From Bombs to Ballots: When Militant Organizations Transition 

to Political Parties”, The Journal of Politics, 76/3, (2014), 666-667. 
15  Partiya Karkeren Kurdistane (Kürdistan İşçi Partisi). 
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Bu kapsamda; ilk olarak bazı terörist örgütlerin neden ve hangi amaçlar ile 

yasal zeminde siyasi parti faaliyetlerine yöneldiği ortaya konulacaktır. Müteakiben 

terörist PKK’nın kuruluşu ve gelişimi safhalar halinde ele alınarak, örgütün ne 

zaman yasal zemindeki siyasi parti faaliyetlerine yöneldiği ve güdümündeki siyasi 
partilerin kronolojisi ele alınacaktır. Son olarak terörist örgüt PKK tarafından 

1984-2015 yılları arasında gerçekleştirilen terör eylemleri ile kendi 

güdümündeki/müzahir siyasi parti ve oluşumların 1995-2015 yılları arasında 

gerçekleştirlen milletvekili genel seçimlerinde aldıkları oy oranları arasındaki 

ilişkiler hem Türkiye genelinde hem de terörist olayların yoğun olduğu iller 

özelinde oluşturulan veri setleri ve istatistiksel karşılaştırmalar ile analiz edilerek 

değerlendirme ve tespitlerde bulunulmaya çalışılacaktır.  

1. TERÖRİST ÖRGÜTLER VE SİYASİ PARTİLER 

Terörist örgütlerin oluşması ve devamlılığı; benzer fikir, düşünce ve 
duygulara sahip bir insan grubunun ortak amaçlar etrafında bir araya gelmesini 

gerektirir. Özellikle terörist örgütlerin devamlılığı, ilk aşamada oluşan gruba 
öncelikle fikirsel, düşünsel ve duygusal bazda desteğin en azından belirli bir kitle 

tarafından sağlanmasına ve zamanla söz konusu kitle içinde desteğin genişleyerek 
benimsenmesine bağlıdır.16 

Terörist örgütler şiddet ve şiddet tehdidi strateji ve araçlarını; temelde 

konvansiyonel (geleneksel) araçlarla düşmanlarına veya rakiplerine karşı kazanma 

şanslarının çok az, sayıca ve askerî güç olarak zayıf gruplar olmaları nedeniyle 

tercih ederler.17 Terör ve şiddet eylemlerinin en temel amacı, sınırlı imkânlara 
rağmen hedef kitle veya kitleler üzerinde etki yaratarak kendilerine aktif destek 
sağlamak ve devamında da desteği artırmaktır.18 Terörizm ile korku yaratılarak 

rakip etnik veya dinî grup, tüm ülke, ulusal hükûmet, siyasal parti veya genel 
olarak kamuoyunu içeren daha geniş bir hedef kitle yıldırılmaya çalışılır. 

Teröristler, yerel veya uluslararası düzeyde siyasi değişiklik konusundaki 
yetersizliklerini şiddet yoluyla yaptıkları propagandayla baskı, etki ve güç 
oluşturarak yapmaya çalışırlar.19 Bu şekilde, terörist örgütler şiddeti ortak bir amaç 

etrafında destekçi kazanmak ve harekete geçirmek ile düşmanlarına karşı ciddi bir 

                                                           
16  Mehmet Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, (Ankara: Nobel 

Bilimsel Eserler, 2017), 65. 
17  Martha Crenshaw, “The Logic of Terrorism: Terrorist Behavior as a Product of 

Strategic Choice”, Origins of Terrorism: Physchologies, Ideologies, Theologies, States 
of Mind, Walter Reich (ed.), (Washington: The Woodrow Wilson Center Press, 1998), 
11.  

18  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 65. 
19  Bruce Hoffman, Inside Terrorism, (New York: Columbia University Press, 2006), 40-

41. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

715 

tehdit olduklarını göstererek pazarlık aracı olarak kullanmak amaçlarıyla 

kullanmaya çalışırlar.20 

Terörist örgütler, kitleleri temelde “yandaş kitle” ve “düşman kitle” olmak 
üzere iki şekilde tanımlayarak etkilemeye çalışırlar. Terörist örgütler, yandaş 
kitlelerinden eleman, finans ve çok çeşitli lojistik destek beklerken; hedef aldıkları 

düşman kitlelerini, doğrudan veya dolaylı olarak meşruluk sağlamaktan ve 
uzlaşmadan nihai devrime kadar değişen bir eksende siyasi değişimi zorlamaya 
çalışırlar. Terörist örgütlerin devamlılığı ve kapasiteleri çoğunlukla kendi 
yandaşlarını hedef alan sosyal etkileme kampanyasına bağlıyken; başarı veya 

başarısızlıkları düşmanı hedef alan sosyal etki kampanyalarının etkinliğine 
bağlıdır.21  

Terörist örgütleri sadece örgüt içinde aktif olarak faaliyet gösteren 
kişilerden oluşan bir grup olarak ele alınması yetersizdir. Çünkü terörist örgütlerin, 
hassasiyet ve eğilimlerine göre farklılaşan dinleyici kitleleri vardır.22 Kitlelerin 
terörist örgütlere yaklaşımları beş seviyede (Şekil-2) ele alınabilir. Bu seviyeleri; 

terörist örgütlerin içinde aktif olarak faaliyet gösteren ve şiddeti meşru kabul eden 
(1) aktivistler (teröristler) ile onların (2) destekçileri, şiddeti kabul etmeyen ancak 
terörist örgütlerin şiddeti kullanma amaçlarını kabul eden (3) sempatizanlar, 

terörist örgütlerin faaliyetlerinin barışçıl olması gerektiğini düşünen (4) tarafsızlar 

ve terörist örgütlerin faaliyetlerini bütün yönleriyle tamamen (5) reddedenler 
şeklinde tasnif edilebilir.23  

 

 

 

 

 

                                                           
20  Acosta, “From Bombs to Ballots…”, 666. 
21  Scott Gerwehr ve Kirk Hubbard, “What Is Terrorism: Key Elements and History”, 

Psychology of Terrorism, Bruce Bongar et.al. (eds.), (New York: Oxford University 
Press, 2007), 93-96. 

22  Martha Crenshaw, “Thoughts on Relating Terrorism to Historical Contexts”, 
Terrorism in Context (3.Baskı), Martha Crenshaw (ed.), (Pennsylvania: The 
Pennsylvania State University Press, 2003), 20. 

23  J.P.I.A.G. Charvat, “Terrorism: Today and in the Future with Possible Aspects 

(Conventional, Bio, WMD, Cyber, etc.)”, Organizational and Psychological Aspects 
of Terrorism, Centre of Excellence Defence Against Terrorism (ed.), (Ankara: IOS 
Press, 2008), 27. 
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Şekil-1: Terörist örgütlere kitlelerin yaklaşımları 

 

Teröristler şiddet eylemlerini doğrudan gerçekleştiren, örgütün amaç ile 

hedefleri için her türlü şiddeti kullanmayı meşru gören silahlı faaliyet gösterirler, 

destekçiler ise bazen yasal bazen de yasadışı örgütün eylem ve faaliyetlerin 

yürütülmesini sağlarlar. Sempatizanlar ise örgütün yasadışı eylem ile faaliyetlerine 

katılmayan, şiddeti tasvip etmeyen ve örgütün amaç ve hedeflerine sempati 

duyanlar olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan tarafsızlar herhangi bir şekilde 

terörist örgütün eylem ve faaliyetlerinden etkilenmeyenlerdir. Reddedenler ise 

terörist örgütün amaç ve hedefleri ile şiddet eylem ve faaliyetlerine karşı olan ve 

doğrudan örgütün hedefinde olan kitleler olarak tanımlanabilir.24 Teröristlerin 
destek aldığı kitle tabanı ile ilişkisinin kesilmesine neden olabilecek herhangi bir 
şey terörist örgütleri için ölümcül bir tehlike olurken; söz konusu tabanın kendi 

amaçları için harekete geçirmelerini artıracak her türlü faaliyet veya olay terörist 
liderliğin başarılı olmasını sağlar.25 

Temelde kitlelerin desteğini şiddet ve şiddet tehdidini araç olarak 

kullanarak yasadışı zemin üzerinden ulaşmayı hedefleyen terörist örgütlerin amaç, 

ideoloji ve hedeflerine göre kitle desteğine olan ihtiyaçları ile kitle desteğinin 

nitelikleri farklılaşabilmektedir. Terörist örgütlerin nihai amaçları statükonun 

korunması, politik değişiklik, toprak değişikliği, rejim değişikliği, uluslarüstü 

(imparatorluk) bir devlet kurma ve sosyal devrim olarak değişebilmektedir.26 
Belirli bir ülke, bölge veya kimlik ile sınırlı amaçları olan terörist örgütlerin kitle 

                                                           
24  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 67-68. 
25  Clark McCauley, “War Versus Justice in Response to Terrorist Attacks: Competing 

Frames and Their Implications”, Psychology of Terrorism, Bruce Bongar et.al. (eds.), 
(New York: Oxford University Press, 2007), 62. 

26  Seth G. Jones ve Martin C. Libicki. How Terrorist Groups End: Lessons for 
Countering al Qa’ida, (Santa Monica: RAND Cooperation, 2008), 18. 
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desteğine olan ihtiyaçları söz konusu ülke, bölge ve kimlik ile sınırlı iken El Kaide 

gibi uluslar ötesi amaçları olan örgütlerin kitle destekleri de birden çok ülke ve 

bölgedeki grup ve kitleleri kapsayabilmektedir. Bu noktada, belirli bir ülke, bölge 

veya kimlik ile sınırlı amaçları olan terörist örgütlerin varlıklarını devam 

ettirebilmeleri ve amaçlarına ulaşabilmeleri için kitle desteğinin sağlanması, 

sürdürülmesi ve artırılması çok daha önemli olabilmektedir. 

Terörist örgütler temelde siyasal amaçlarına ulaşmak için kitle desteklerinin 

yetersiz/az olduğu durumlarda özellikle mevcut yönetime bağlı olan harekete 

geçmemiş grupların mevcut yönetimi şiddet ile istikrarsızlaştırarak halk ile 

bağlarının koparılmasını sağlamaya hedefler.27 Bazı terörist örgütler amaç ve 

hedeflerine bağlı olarak yasadışı alanda uyguladıkları şiddet ve şiddet tehdidi 

strateji ve taktikleri ile elde ettikleri gücü ve kazanımları sempatizanları vasıtasıyla 

yasal ve meşru zemine taşımaya çalışırlar. Bunu da yasal zeminde amaç ve 

hedeflerini benimseyen siyasi partileri destekleyerek veya kendilerine müzahir 

siyasi partiler kurarak sağlarlar.  

Terörist örgütlerin yasal siyasi zemindeki faaliyetlere katılıp katılmama 

eğilimleri amaç ve hedeflerine göre farklılaşabilmektedir.28 Statükonun korunması 

ile politik değişiklik amaçlarını sistem içi (within-system) amaçlar ve toprak 

değişikliği, rejim değişikliği, uluslarüstü (imparatorluk) bir devlet kurma ile sosyal 

devrim amaçlarını sistem karşıtı (anti-system) amaçlar olarak nitelendiren Aksoy 

ve Carter, bir terörist örgütün sistem karşıtı amaçları veya sistem içi amaç ve 

hedeflerinin olmasının barışçıl politikalara yönelip yönelmemesi konusunda 

önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştır29 Nitekim sistem karşıtı terörist 

örgütlerin mevcut siyasal sistemi yıkma, devirme veya değiştirme amaçlarının 

olması nedeniyle daha az kazanç sağlayacaklarını öngörmeleri nedeniyle siyasal 
zemindeki faaliyetlere daha az yönelebilirken; sistem içi amaçları olan örgütlerin 

mevcut siyasal sistemi hedef almamaları nedeniyle siyasal zemindeki faaliyetlere 

yönelme olasılıkları daha fazla olabilmektedir.30 

Siyasal şiddetin sınırlarının yarattığı yetersizlik, birçok terörist örgütün 

pozisyon değiştirerek şiddet içermeyen siyasi alanlara yönelmesini sağlayabilir. 

Örgüte daha geniş katılım ile dış destek sağlanabilmesi nihai amaçlarına ulaşma 

olasılığını artırırken siyasi alana geçiş potansiyel olarak örgütün uluslararası 

meşruiyetini artırmasının yanında örgütün yandaş kitlesinin genişletmesini de 

                                                           
27  Thomas Perry Thornton, “Terror as a Weapon of Political Agitation”, Internal War: 

Problems and Approaches, Herry Eckstein (ed.), (New York: The Free Press, 1964), 
71-74. 

28  Ayrıntılı bilgi için bk. Acosta, “From Bombs to Ballots…”  
29  Deniz Aksoy ve David B. Carter, “Electoral Institutions and the Emergence of 

Terrorist Groups”, British Journal of Political Science, 44/1, (2014), 190-191. 
30  Acosta, “From Bombs to Ballots…”, 675. 
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sağlar. Bunun yanında siyasi alana geçişin benimsenmesi, örgütlerin şiddeti 

desteklemeyi reddeden kitleleri de harekete geçirmelerine imkan sağlar. Bu 

anlamda, siyasi alana geçiş nihai amaçlarını gerçekleştirmede terörist örgütlere 

alternatif sunar.31 

Siyasal alana geçiş bir taraftan terörist örgütlere yeni destekçiler 

kazandırma ve uluslararası meşruiyetlerini artırma fırsatı verirken, diğer taraftan 

yandaşları siyasal zemine geçişi ihanet olarak gördüklerinde aldıkları taban/kitle 

desteklerini kaybetme riski ile karşı karşıya bırakabilir. Kitle desteklerini kaybeden 

örgütler hızla ortadan kalkabilir veya seçimlerde yetersiz performans gösterebilir. 

Bu nedenle terörist örgütler siyasal zemine ancak kitle desteğini koruyabildikleri 

ve başarı elde edebileceklerine inandıkları durumlarda geçiş yapmayı tercih 

ederler. 32  

Nitekim terörist örgütlerin bazıları siyasal zeminde parti faaliyetlerine 
katılırken, bir kısmı da herhangi bir şekilde söz konusu faaliyetlere katılmayı tercih 

etmemiştir.33 Bu anlamda, terörist örgütlerin yasal siyasal zemindeki seçim 

faaliyetlerine katılımları değişik şekillerde olabilmektedir. Siyasal parti 
faaliyetlerin katılmayı tercih eden terörist örgütler, bu faaliyetlere farklı şekillerde 

dahil olabilmektedir. Bazı terörist örgütler ayrı bir parti oluşumu yapılandırarak 

siyasal alanda faaliyet yürütürken, bazıları da kendi amaçlarına uygun siyasi 

partileri destekleyebilmektedir. Bu şekilde terörist örgütler ETA34, PIRA35 ve PKK 
                                                           
31  Acosta, “From Bombs to Ballots…”, 666-667. 
32  Acosta, “From Bombs to Ballots…”, 667. 
33  1980-2012 yılları arasında aktif olarak faaliyette bulunan 406 terörist örgütten sadece 

46’sı yasal siyasal zemindeki parti faaliyetlerine yönelerek seçim faaliyetleri içerisinde 
yer almıştır. Bk. Acosta, “From Bombs to Ballots…”, 670-671. 

34  ETA: Euskadi Ta Askatasuna (Bask Ülkesi ve Özgürlük). ETA’nın uzantısı olarak 

ortaya çıkan Herri Batasuna (Halkın Birliği), İspanya’da 01 Mart 1979 yılındaki 

seçimlere bir koalisyona dâhil olarak katılmış ve 05 Haziran 1986 yılında resmi siyasi 

parti olarak tescil edilmiştir. 1997 yılında ETA ile iş birliği nedeniyle kapatılınca 

çeşitli isimler ile tekrar siyasi faaliyetlerine devam etmiştir. Bk. Ömür Aydın, “Terör 
ve Siyasal Partiler: Herri Batasuna ve Batasuna İspanya’ya Karşı Davası Üzerine Bir 
İnceleme”, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 11/2, (2011), 51-53.  

35  PIRA: Provisional Irish Republican Army (Geçici İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu). 
PIRA’nın uzantısı olarak siyasi alandaki faaliyetleri Sinn Fein (İrlanda dilinde: “Biz 

kendimiziz” anlamına gelmektedir) yürütmektedir. Sinn Fein 1905 yılında İngilizlere 

karşı pasif direniş politikasının sonucu ortaya çıkmıştır. Sinn Fein, PIRA’nın uzantısı 

parti olarak 1982'de Kuzey İrlanda Meclisi seçimlerinde oyların % 10'unu ve 1997 

seçimlerinde %16'sını kazanmıştır. Nisan 1998 tarihli “Good Friday (Belfast 

Anlaşması)” antlaşması sonrasında Mayıs 1998 seçimlerinde oy oranı %18’e 

ulaşmıştır. Bu tarihten sonra Kuzey İrlanda’daki seçimlere katılarak yasal siyasi 

zeminde faaliyetlerine devam etmektedir. Bk. “Sinn Fein”, 

https://www.britannica.com/topic/Sinn-Fein #ref215120, (e.t.18.10.2018). 
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kendilerinin güdümünde ayrı bir siyasi parti ile faaliyet yürütürken; Meksika’da 

faaliyet gösteren Zapatista’lar36 seçimlerde herhangi bir partiyi desteklemeden 

seçimlere ilişkin kendi söylemlerini ön plana çıkarmayı tercih etmiştir.37  

Bu çalışma kapsamında ele alınan terörist örgüt PKK’da şiddet eylemlerine 

başladıktan kısa bir süre sonra PIRA ve ETA gibi kendine müzahir veya 

güdümündeki siyasal partiler vasıtasıyla yasal siyasal zeminde faaliyetlerde 
bulunarak etki yaratmayı tercih etmiştir. Sonraki başlıkta terörist örgüt PKK’nın ne 

zaman, neden ve nasıl siyasi parti faaliyetlerine yöneldiği ortaya konulacaktır. 

2. TERÖRİST PKK’NIN KURULUŞU VE GELİŞİMİ İLE 

GÜDÜMÜNDEKİ SİYASİ PARTİLER 

2.1. Terörist PKK’nın Kuruluşu ve Gelişimi 

Terörist örgüt PKK 27 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesi Ziyaret 
(Fis) köyünde, 19 kişinin katıldığı sözde 1. Kongresi ile kurulmuştur. Bu toplantıda 

OAbdullah Öcalan’ın Genel Sekreter ve Cemil Bayık’ın Genel Sekreter Yardımcısı 

olduğu Merkez Komitesi ile Bölge Hazırlık komiteleri oluşturularak sözde 

partileşme süreci başlatılmıştır.38 Kuruluşunu, bölge halkı üzerinde etkili olacak bir 
silahlı eylem ile ilan etmeye karar veren örgüt, hem ağalık sisteminin hem de 

devletle iş birliğinin temsilcisi olarak gördüğü Bucak aşiretinin lideri ve 
milletvekili Mehmet Celal Bucak’a 30 Temmuz 1979’da suikast girişiminde 
bulundu. Bucak saldırıdan yaralı kurtulmuş olsa da, PKK’nın etkinliğini 
göstermesi açısından önemli bir eylem olarak yansımıştır. Bu eylemden sonra 

PKK’nın sözde bağımsız Kürdistan için devrim çağrısını içeren el ilanları bölgenin 
her tarafına dağıtılmaya başlamıştır.39 40 12 Eylül 1980’e kadar PKK’nın silahlı 

propaganda faaliyetleri kapsamında “faşist, ajan ve mahallî gerici” olarak 
nitelendirilen gruplara karşı yapılan eylemlerde mahkemeye intikal etmiş olan 
kayıtlara göre 354 kişi öldürülmüş ve 366 kişi de yaralanmıştır. 41  

12 Eylül 1980 askerî müdahalesi sonrasında teröristbaşı Öcalan Türkiye’de 
kalan PKK’lı teröristlere Türkiye’yi derhâl terk ederek Suriye’ye geçmeleri 
                                                           
36  EZNL: Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu). 
37  Ayşe Yarar ve Hayriye ERBAŞ, “Latin Amerika’da Toplumsal Hareketler ve 

Kadınlar: Zapatista Örneği”, DTCF Dergisi, 57/2 (2017), 1087. 
38  Nihat A. Özcan, PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi, İdeolojisi ve Yöntemi, (Ankara: 

ASAM Yayınları, 1999), 43. 
39  Özcan, PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi…, 44. 
40  Aliza Marcus, Kan ve İnanç: PKK ve Kürt Hareketleri (3. Baskı), Ayten Alkan (Çev.), 

(İstanbul: İletişim Yayınları, 2010), 69-70. 
41  Özcan, PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi…, 47. 
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yönünde çağrıda bulundu. Türkiye ile birçok anlaşmazlığı bulunan Suriye, 

Türkiye’den gelen hem solcu hem de Kürt grupların sığınmasına izin vermekteydi. 

Suriye’de Filistinli grup FDKC42 ile anlaşan Öcalan, Bekaa vadisindeki Helve 
kampında 1980-1982 yılları arasında 300 PKK’lının eğitilmesini sağlamıştır.43 
1982’de İsrail ordusunun Lübnan’ı işgal etmesi ile Bekaa’daki istikrarın 

kaybolması, Suriye’nin kendi sınırları içinden Türkiye’ye karşı saldırılar yapmasını 

uygun bulmaması ve arazi olarak Türkiye-Suriye sınır bölgesi arazisinin saldırılar 

ve barınma için uygun olmaması, Öcalan’ı Irak’ın kuzeyinde bir üs bölgesi 
arayışına itmiştir. Bu şekilde KDP44 lideri Mesut Barzani ile PKK’nın kendi 

bölgesinde barınabilmesi konusunda anlaşma yapıldı. Bu anlaşma ile PKK’lıların 

bir kısmı Suriye’den ayrılarak İran-Irak-Türkiye sınırının kesiştiği bölgeye yakın 

Lolan bölgesine yerleşti. 45  

Irak’ın kuzeyindeki Lolan kampına yerleşen PKK’lı silahlı gruplar, daha 

önce yapılan keşifler kapsamında 1983 yılı başından itibaren Türkiye’ye geçerek 
belirlenen bölgelerde faaliyetlerine başladı. Nihayetinde terörist örgüt PKK, 15 
Ağustos 1984 tarihinde Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine saldırı 

eylemleri gerçekleştirerek46 silahlı eylemlere başladığını ve sözde HRK’nin47 
kurulduğunu ilan etmiştir. 48 

Terörist örgüt PKK’nın amaçları, kullandığı stratejileri ve ideolojik 
yorumlarındaki değişimlere bağlı olarak gelişen şiddetin şekli, hedefleri ve 
seviyesine göre PKK’nın silahlı mücadeleye başladığı 1984 yılından itibaren 

gelişimi altı safhada ele alınabilir. Bu safhalar;  

- 1984-1993 yılları arası yoğun gerilla savaşı ve sivillere terör saldırılarının 

yaşandığı birinci safha,  

- 1994-1999 yılları arası terör saldırılarının Türkiye’nin tamamına 

yayılmaya çalışıldığı ikinci safha,  

                                                           
42  Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi. 
43  Marcus, Kan ve İnanç…, 77-79. 
44  Kürdistan Demokrat Partisi. 
45  Marcus, Kan ve İnanç…, 100-101. 
46  Gerçekte saldırı yapılması planlanan üçüncü yer de Van’ın Çatak ilçesiydi. Ancak 

eylem talimatının bölgedeki gruplara geç ulaşması ve yeterli hazırlık yapılamaması 

nedeniyle eylem gerçekleştirilememiştir. Eruh’taki eylemde 1 asker şehit olurken, 9 

asker ile 4 sivil yaralanmış ve Eruh Jandarma birliğindeki silahlar ve cephane 
kamyonlara yüklenerek götürülmüş, Şemdinli’de ise 3 asker yaralanmış ve eylem 
sonrası bildiriler dağıtılarak HRK’nin kuruluşu ilan edilmiştir. Bk. Özcan, PKK 
(Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi…, 95-96. 

47  Hezen Rızgariye Kurdistan (Kürdistan Kurtuluş Birliği). 
48  Özcan, PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi…, 93-95. 
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- 2000-2004 yılları arası Kürt toplumunun politik ve kültürel haklarının 
anayasal olarak tanınmasının talep edildiği ve şiddetin araç olarak 
kullanılmamasının öngörüldüğü üçüncü safha,  

- 2004-2012 yılları arası Kürtlerin anayasal olarak tanınmasının talep 

edildiği ve şiddet eylemlerine dönüş yapıldığı dördüncü safha,  

- 2013-2015 yılları arası çözüm süreci ile sözde “(aktif) meşru müdafa” 

kapsamında terör eylemleri gerçekleştirildiği beşinci safha, 

- 2015 ve sonrası dönemde 07 Haziran 2015 seçimleri sonrasında 11 

Temmuz 2015’te sözde ateşkesin bozulduğu “devrimci halk savaşı” ile “özerklik” 

ilan edilerek kırsaldaki gücün şehirlere yöneltildiği altıncı safhadır. 49 

Birinci Safha (1984-1993)  

İlk safhada örgüt, bölgede belirli bir alanı kontrol etmek amacıyla Türk 
devletinin otoritesini hedef alacak şekilde yoğun saldırı eylemleri 

gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda; başlangıçta küçük gruplardan oluşan HRK, 
1986’da lağvedilerek yerine küçük gruplar birleştirilerek ARGK50 adı altında sözde 

ordu yapılanmasına dönüştürülmüştür. Yine bu dönemde, 1985’te yerel nüfusu 
örgütlemek amacıyla kurulan cephe teşkilatı ERNK51 ile yerel ayaklanmaların 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 52  

Bu dönüşümden sonra devletin otoritesini zayıflatmak için kırsal bölgelerde 
devlet yöneticileri ile görevlileri (öğretmenler, belediye başkanları ve imamlar), 

siyasi liderler ve kendilerine yakın durmayan sivilleri hedef alan saldırılar 

gerçekleştirilmeye başlamıştır. Örgüt, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladığı halk 
hareketinin önünde en büyük engel olarak gördüğü GKK’lar53 ile ailelerine karşı da 

                                                           
49  Kurum tarafından yapılan çalışmada bu safhalar; 1984- 1993 yılları arası yoğun gerilla 

savaşı ve sivillere terör saldırılarının yaşandığı birinci safha, 1994-1999 yılları arası 

terör saldırılarının Türkiye’nin tamamına yayılmaya çalışıldığı ikinci safha, 2000-2004 
yılları arası Kürt toplumunun politik ve kültürel haklarının anayasal olarak 

tanınmasının talep edildiği ve şiddetin araç olarak kullanılmamasının öngörüldüğü 
üçüncü safha ve 2004 sonrası Kürtlerin anayasal olarak tanınmasının talep edildiği ve 
şiddet eylemlerine dönüş yapıldığı dördüncü safha olmak üzere toplam dört safhada 
ele alınmıştır. Bu çalışma kapsamında sonradan yaşanan gelişmeler kapsamında iki 

safha daha eklenmiştir. Bk. Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 
169. 

50  Arteşe Rızgariya Gele Kurdistan (Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu). 
51  Eniya Rızgariya Netewayı Kurdistan (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi). 
52  Marcus, Kan ve İnanç…, 117-118. 
53  Geçici Köy Koruculuğu. 
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acımasız saldırı eylemlerini yoğunlaştırmıştır.54Bu noktada örgüt, gerçekleştirdiği 
saldırı eylemleri ile devletin aciz olduğu, vatandaşını koruyamadığı ve örgütün 
güçlü olduğu algısı yaratarak halk ile devlet arasındaki bağı kopararak halkı yanına 

çekmeyi hedeflemiştir. 55 56 

Örgüt 1990’da yapılan 2. Konferans ve 1991’de yapılan 4. Kongre’de, 
kırsal alanda yapılan silahlı propaganda eylemlerini desteklemek ve kalıcı hâle 
getirmek amacıyla, sempatizanlar tarafından şehirlerde kitlesel halk eylemleri 
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 1990-1991 yıllarında örgüt 
sempatizanları tarafından şehirlerde gösteri ile kamuoyuna açıklama yapılması, 

bildiriler dağıtılması ve kepenk kapatılması gibi şiddet içermeyen eylemler 
gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bu safhada, Türk ordusunun sistematik ve proaktif 
yurt içi ve yurt dışı operasyonlar gerçekleştirmesi, örgütün belirli bir alanda kontrol 
sağlama amacını gerçekleştirmesine engel olmuştur. 1994 yılından itibaren örgütün 
gerçekleştirdiği eylemler azalmaya başlamıştır. 57 

İkinci Safha (1994-1999)  

İlk safhada yoğun gerilla savaşında başarı sağlayamayacağını anlayan örgüt, 
ikinci safhada (1994-1999) Türk ordusunun Güneydoğu bölgesindeki baskısını 

azaltmak amacıyla, eylem alanlarını kırsal alanlardan şehirlere ve özellikle batıdaki 

büyük şehirlere kaydırmıştır. Bu kapsamda, büyük şehirler ile turizm şehirlerinde 
bombalama ve 1996’dan itibaren de intihar saldırı eylemleri gerçekleştirmeye 
yönelmiştir. İlk safhadan farklı olarak örgüt, hem kırsal alanda hem de şehirlerde 
sivil hedeflerden daha yoğun bir şekilde güvenlik güçlerini hedef alan eylemler 
gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu dönemde örgüt, taktiksel olarak kırsal alanlarda 

daha önce uyguladığı büyük grup yapılanmasından vazgeçerek daha küçük, 
hareketli ve gizli hareket eden birlikler ile pusu ve vur-kaç türü eylemlere 
yönelmiştir. 58 

Yine bu dönemde örgütün Marksist-Leninist din ve gelenekselcilik karşıtı 

karakterinin, geleneksel ve dinî değerlere bağlı halkın değerleriyle çatışması ve 

                                                           
54  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 169-170. Bu kapsamda, 1984-

1990 yılları arasında PKK 199 çocuk, 160 kadın ve 399 erkek olmak üzere toplam 758 
sivil vatandaşa yönelik katliam niteliğinde eylemler gerçekleştirmiştir. Yine 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği verilerine göre 1987-1995 yılları arasında örgüt, 
güvenlik kuvvetlerinden daha fazla sivil vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan 

eylemler gerçekleştirmiştir. Bk. Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve 
PKK, 178. 

55  Özcan, PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi…, 99-100. 
56  Marcus, Kan ve İnanç…, 114. 
57  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 170. 
58  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 170. 
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sosyalist motivasyonun azalmaya başlaması, 

örgütün halk desteğini kazanmak için ideolojik yaklaşımında değişime gitmesine 
neden olmuştur. Bu kapsamda, 1990’lı yıllardan itibaren bayrak ve amblemlerinde 

sosyalizmi sembolize eden orak çekiç çıkartılmış ve ideolojik yaklaşımlarında dinî 
ve etnik milliyetçi motivasyon unsurları ön plana çıkmaya başlamıştır. 59 

1994’ten itibaren şehirlerde eylem yapmaya başlayan örgüt; 1996-1999 
yılları arasında yeni bir eylem taktiği olarak 21 intihar saldırı eylemi düzenlemiş, 
bunların 6’sı gerçekleşmeden önlenirken 15’inde eylem gerçekleşmiştir. Bu 
saldırılarda, 15 devlet görevlisi ile 4 sivil hayatını kaybederken 75 devlet görevlisi 
ile 63 sivil yaralanmıştır.60 Bunun yanında Tuzla/istanbul tren istasyonunda 

askerleri hedef alan bombalama eylemi gerçekleştirilmiş, turistik bölgelerde 
bombalı saldırılar düzenlenmiş, Hatay’da madenlere saldırılmış, Diyarbakır’da bir 
özel televizyon tesisine ve halkın kullandığı bir dinlenme tesisine saldırı 

eylemlerinde bulunulmuştur.61  

Türkiye’nin, 1998’de Suriye’ye terörist örgüt PKK’ya olan desteğini ve 
örgüt elemanlarının faaliyetlerini sonlandırması konusunda yaptığı baskılar 

sonucunda Öcalan, Suriye’den ayrılmak zorunda kalmış ve PKK’nın kampları 

kapatılarak örgüt üyeleri sınır dışı edilmiştir. Öcalan, Suriye’den ayrıldıktan sonra 

15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmiştir. Örgütün liderinin 
yakalanması, örgütün strateji ve amaçları üzerinde önemli bir etki yaratmış ve yeni 
bir sürece geçiş yapmasına neden olmuştur. 62 

Üçüncü Safha (2000-2004)  

Teröristbaşı Öcalan’ın yakalanmasıyla başlayan bu safhada örgütün amacı, 

ideolojisi ve stratejisinde önemli değişimler olmuştur. Örgütün daha önce 
Güneydoğu’da özerk bir Kürt devlet kurma amacı, Kürtlerin politik ve kültürel 
(ana dil hakkı dâhil) haklarının tanınması ve anayasal güvence altına alınması 

amacına dönüşmüş, ideolojisindeki sosyalist söylemler yerini tamamen etnik 
milliyetçi söylemlere bırakmıştır. Stratejik anlamda ise amaçlarına ulaşmak için 
şiddetin araç olarak kullanılmasından çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 

                                                           
59  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 170. 
60  Özgür Nikbay, Cindy J. Smith ve Ekrem Muşlu, “Suicide Attacks as a Devastating 

Terrorist Modus Operandi: an Updated Evaluation of Turkish Cases”, Understanding 
and Responding to the Terrorism Phenomenon: A Multi-Dimensional 
Perspective,Özgür Nikbay ve Süleyman Hançerli (eds.), (Amsterdam: IOS Press, 
2007), 76. 

61  Cenker Korhan Demir, Sebeplerinden Mücadele Yöntemlerine Avrupa’da Etnik 
Ayrılıkçı Terörizmin Analizi; PIRA, ETA, PKK (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 
(Ankara: Kara Harp Okulu, 2010), 295. 

62  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 170. 
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şiddet eylemlerine son verildiği açıklanarak uluslararası alanda meşruiyet 
kazanılmaya çalışılmıştır.63 

Bu dönemde silahlı saldırı eylemleri asgari seviye inen örgüt, 7. Kongre’de 
alınan karar kapsamında, “kitlelerin demokratik siyasal mücadelesini her alanda ve 
zengin eylem biçimleriyle geliştirmek” ve uluslararası alanda dikkat çekmek 
amacıyla “sivil itaatsizlik” eylemlerini yaygınlaştırmaya çalışmıştır.64 Bu 
doğrultuda; 2002’de “her alanda PKK adıyla yürütülen faaliyetlerin durdurulduğu” 

açıklanarak en üst örgütlenme olarak KADEK65 adıyla yeni bir örgütlenmeye 
gidilmiştir. 2003’te de KADEK yapılanması feshedilerek yerine Kongra-Gel66 adı 

altında yeni bir yapılanmaya geçilmiştir.67 Bu şekildeki isim değişiklikleriyle 
uluslararası alanda meşru zemin oluşturmaya çalışan örgüt, stratejik anlamda uzun 
süreli ateşkes ilan ederek kendini savunma dışında şiddeti kullanmayacağını 

açıklamıştır. Bu kapsamda, sözde ordu yapılanması ARGK 2000’de lağvedilmiş̧, 
yerine sözde meşru müdafa gücü olarak HPG68 kurulmuştur. Örgütün Türkiye’de 
bulunan silahlı unsurları da, Irak’taki üslerine çekilmiştir. Silahlı unsurlarını yurt 

dışına çeken örgüt, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekebilmek için 2000’den 
itibaren sempatizanlarını kullanarak “serhildan” olarak adlandırılan “sivil 
itaatsizlik” eylemlerine yönelmiştir.69 

Dördüncü Safha (2004-2012)  

2000 yılından itibaren uygulamaya koyduğu “sivil itaatsizlik” eylemleri ile 

istediği sonuca ulaşamayan örgüt, 2005’ten itibaren yeni bir yapılanmaya 

yönelmiştir. Bu kapsamda, 04-21 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirilen 12. Kongre 
ile sözde demokratik ve konfederal bir sistem olarak tanımlanan KKK70 sözleşmesi 
kabul edilmiştir. Bu sözleşmede örgüt yapılanması, “devlet olmayan örgütlenmiş 
siyasal ve toplumsal organizasyon” ve “halkın tüm kesimlerinin kendi demokratik 
örgütlenmesini yarattığı politikayı, doğrudan ve özgür, eşit konfederasyon 
yurttaşlığı temelinde, yerelde kendi özgür yurttaşlık meclislerinde yaptığı bir 

sistem” olarak nitelendirilmiş ve “PKK’da KKK sisteminin ideolojik gücü” olarak 

                                                           
63  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 171. 
64  “PKK Parti Programı 2000”, Serxwebun, Yıl: 19, Sayı: 220, Nisan 2000, 

<http://www.serxwebun.org/ arsiv/220/>, (e.t. 29.03.2015). 
65  Kongreya Azadiya-u Demokrasiya Kurdistan (Kürdistan Hürriyet ve Demokrasi 

Kongresi). 
66  Halk Kongresi. 
67  Murat Oruç, Terör Örgütü PKK ve Avrupa Birliğinin Türkiye Üzerindeki Hedefleri, 

(İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2009), 42-46. 
68  Hezen Parastina Gel (Halk Savunma Güçleri). 
69  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 171. 
70  Koma Komalen Kurdistan (Kürdistan Demokratik Konfederalizmi). 
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tanımlanmıştır. Bu şekilde devlet yapısına paralel en küçük toplumsal birimden 
ulus ötesi bir yapılanma öngörülerek, yeni bir ideolojik yaklaşım ve amaç 
geliştirilmiştir. Aynı süreçte 16-22 Mayıs 2007’de gerçekleştirilen 14. Kongre’de 
KKK ismi KCK71 olarak değiştirilmiş ve Kürt halkının amacının sadece 

“demokratik özerklik” istediği vurgulanmıştır. 72  

Bu değişiklik ile birlikte örgüt, 2004’ten itibaren bir taraftan sözde “(aktif) 
meşru müdafa” adı altında kırsalda saldırı eylemleri gerçekleştirirken, diğer 
taraftan demokrasi söylemi ile kitlesel şiddet eylemleri gerçekleştirerek siyasal ve 
toplumsal alanda, hem meşruiyet kazanma hem de bölge halkı ile devlete güçlü 
olduğu mesajı verme çabası içerisine girmiştir. Örgüt, KCK yapılanmasıyla 

alternatif bir devlet sistemi kurgulamış ve bu şekilde bölgede kendisinden başka 
politik güç olmadığı düşüncesini hayata geçirmeyi hedeflemiştir 7374 

KCK yapılanmasıyla örgüt, hem kırsal alanda hem de şehir merkezlerinde 
sözde “devrimci halk savaşı” adı altında 2010 yılından itibaren şiddet eylemlerine 
ağırlık vererek siyasal düzlemdeki söylemlerini şiddet yoluyla desteklemeyi ve 
realize etmeyi hedefleyen iki taraflı bir stratejiyi benimsemiştir.75 Bu şiddet süreci, 
Aralık 2012’den itibaren başlatılan “çözüm süreci” ile birlikte PKK’nın bazı silahlı 

grupları sözde eylemsizlik kapsamında Türkiye’den çekilmeye başlamıştır. 76 

Beşinci Safha (2013-2015) 

Aralık 2012’de başlayan çözüm süreciyle birlikte hükûmet yetkilileri ile 
görüşme süreci başlamıştır. Nitekim bu süreçte 28 Şubat 2015’te HDP77 heyeti 
tarafından Öcalan’ın silahsızlanma için PKK’ya toplantı yapma çağrısında 

bulunduğu duyurularak on maddelik bir bildiri78 açıklanmıştır. Bu bildiri 
                                                           
71  Koma Ciwaken Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği). 
72  Oruç, Terör Örgütü PKK ve Avrupa Birliğinin Türkiye Üzerindeki Hedefleri, 55-56. 
73  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 171-172. 
74  KCK iddianamesi incelendiğinde; KCK yapılanmasının ideolojik temelinde terörist 

örgüt PKK’nın kuruluşundaki hedefinden sapmadığı, önce ülkemiz topraklarında daha 

sonra da diğer üç ülke (Irak, Suriye ve İran) toprakları üzerinde “Demokratik 
Konfederalizm” adı altındaki yapılanmalardan hareketle “Birleşik Bağımsız 

Kürdistan”ın kurulmasının amaçlandığı, sözleşmenin yeni bir devlet ve yeni bir 
toplum inşasına yönelik olarak örgütün ideolojik düşünce altyapısını oluşturduğu 
anlaşılmaktadır. Bk. Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 174. 

75  Necdet Özçelik ve Nebi Miş, Türkiye’deki Seçim Süreçlerinde PKK’nın Silahlı Eylem 
Stratejileri, (Ankara: SETA Yayınları 114, 2018), 27-29. 

76  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 172. 
77  Halkların Demokratik Partisi. 
78  Söz konusu bildirinin maddeleri; “(1) Demokratik siyaset tanımı ve içeriği, (2) 

Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması, (3) Özgür 
vatandaşlığın, yasal ve demokratik güvenceleri, (4) Demokratik siyasetin devlet ve 
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sonrasında, 21 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen Nevruz 
kutlamasında Öcalan, terörist örgüt PKK’nın silahsızlanmasını öngören bir kongre 
toplanması çağrısında bulunmuştur. 79 2012 Aralık ayında başlayan müzakere 
süreci kapsamında bir uzlaşma sürecine geçilmiştir. Ancak örgüt uzlaşma 
sürecinde bir taraftan “demokratik çözüm” istediğini belirtirken, diğer taraftan 
güvenlik güçleri tarafından önleyici olarak gerçekleştirilen operasyonlara karşı 

“aktif meşru müdafaa” adı altında misilleme amaçlı stratejik sansasyonel saldırı 

eylemleri gerçekleştirerek hâlâ güçlü olduğu mesajı vermeye devam etmiştir. 80 

Bu dönemde örgüt KCK yapılanması kapsamında sözde “devrimci halk 

savaşı” çerçevesinde “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki ilçelerde ‘halk 

ayaklanmasıyla kurtarılmış bölgeler’ yaratmak” amacıyla 2013’ten itibaren gençlik 

yapılanması YDG-H’ye81 ağırlık vermeye başlamıştır.82 Kendisine eklemlenmiş 
dağ kadrosundan teröristlerle birlikte YDG-H, örgütün “devrimci halk savaşı” 

konseptinin bir unsuru olan “kıra dayalı şehir gerillacılığı stratejisinin” şehir 
mekanizması görevini üstlenmiş ve nihai olarak sözde Sivil Savunma Kuvvetlerine 

(YPS)83 evrilmiştir.84 Bu kapsamda, “kırsalda ve şehirde birbiriyle bağlantılı, 

organize, dengeli çatışma modelini” uygulamak amacıyla harekete geçilmiştir.85 

                                                                                                                                      

toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına yönelik başlıklar, (5) Çözüm sürecinin 
sosyoekonomik boyutları, (6) Çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin, kamu 
düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması, (7) Kadın, kültür ve ekolojik 
sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri, (8) Kimlik kavramı, tanımı ve 

tanımlanmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi, (9) Demokratik 
cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu 
demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması, (10) 

Bütün bu de mokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir 
anayasa.” Bk. "Kritik görüşmeden PKK'ya silah bırakma çağrısı geldi", Milliyet, 28 

Şubat 2015, http://www.milliyet.com.tr/dolmabahce-de-kritik-
gorusme/siyaset/detay/2020788/default.htm, (e.t. 28.02.2015).  

79  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 172. 
80  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 180. 
81  Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi. 
82  Tolga Şardan, “PKK neden şehirlerin peşinde?”, Milliyet, 14 Eylül 2015, 

http://www.milliyet.com.tr/pkk-neden-sehirlerin-pesinde-
/gundem/ydetay/2117016/default.htm, (e.t. 14.09.2015). 

83  Yekineyen Parastina Sivil (Sivil Savunma Birlikleri). 
84  Murat Yeşiltaş ve Necdet Özçelik, PKK Terörünün Yeni Dinamikleri: Radikalleşme ve 

Şehir Çatışması, (Ankara: SETA Yayınları 157, 2016), 15. 
85  “Örgütün “kıra dayalı şehir savaşçılığı” başlıklı talimatnamesinde, görev alması 

öngörülen üç kuvvet şöyle açıklanmıştır: (1) Kır savaşçıları: Zayıflatılması, azaltılması 

değil, aksine güçlendirilmesi ve büyütülmesi gerekir. (2) Şehir savaşçıları: Savaşı 

yürütecek yeni bir savaşçı türüdür. Şehrin koşullarına göre insan seçilmeli, ona göre 

eğitilmeli, örgütlenmeli ve savaşılmalıdır. (3) Serhildanlar: Gençlik ve kadın 
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Yeni eylem stratejisiyle PKK, aynı anda hem kırsaldaki kadrolarıyla bombalı 

eylemler yaparken, hem de şehir merkezlerinde86 halk ayaklanmasıyla kurtarılmış 

bölge yaratmayı hedeflediği görülmektedir.87 

Altıncı Safha (2015 ve sonrası) 

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında terörist örgüt PKK 11 Temmuz 2015 

tarihinde sözde ateşkesin bozulduğunu açıklayarak “devrimci halk savaşı” ile 19 
yerleşim biriminde88 Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il ve ilçe teşkilatları 

tarafından “özerklik” ilan edilmiştir.89 Terörist örgüt, HDP‘nin seçimlerde 

kazandığı oylar ile halkın sözde “devrimci bir ayaklanmaya” hazır olduğunu 
düşünerek hareket etmeye başlamıştır.90 Nitekim örgütün liderleri ve müzahir 

kişilerce yapılan açıklama ve faaliyetler bu süreci açıkça ortaya koymaktadır. 91 

                                                                                                                                      

örgütlülüğüne dayalı, legal imkanları kullanan, fakat onunla kendini tam bağlamayan, 

meşruiyeti kendisine esas alan, meşru savunma kapsamında hareket eden bir serhildan 
hareketi üçüncü bir kuvvet olarak devam etmelidir. 

 Aynı talimatnamede, şu değerlendirmeler dikkat çekmektedir: 
 - Ordunun üzerimize gelmediği, operasyon yapmadığı durumlarda adım adım araziye 

üslenilmeli ve “Alan Hakimiyeti” genişletilmelidir. 
 - Esas savaş alanı şehirlerdir. Zira düşman hedefleri ve kurumları şehirlerdedir. Savaş, 

bu anlamıyla esas olarak şehirlerde olmalıdır.” Bk. Şardan, “PKK, neden şehirlerin 
peşinde?”.  

86  8-9-10 Ekim 2014 tarihlerinde yurt genelinde IŞİD ve Kobani protestoları sonucunda 

toplam 34 kişi hayatını kaybetmiş, Bingöl İl Emniyet Müdürü'ne yönelik silahlı 

saldırıda, Emniyet Müdür Yardımcısı ve bir başkomiser şehit olmuştur. Bk. “Çözüm 

Süreci ve Sabotaj”, http://hdpgercekleri.com/cozum-sureci-ve-sabotaj/ (e.t. 
30.09.2018). 

87  Şardan, “PKK neden şehirlerin peşinde?” 
88  PKK terör örgütü, hukuka ve demokratik anayasal düzenimize aykırı bir şekilde 

Hakkari/Merkez-Yüksekova, Şırnak/Merkez-Beytüşşebap, Diyarbakır/Sur-Silvan, 
Mardin/Nusaybin, Ağrı/Doğubeyazıt, Muş/Bulanık-Varto, Van/Merkez-Tuşba-
Başkale-Erciş, Bitlis/Hizan, Siirt/Eruh, Adana/Seyhan Batman/Bağlar, 

Tunceli/Merkez olmak üzere 19 farklı yerde “sözde Öz Yönetimler” ilan etmiştir. Bk. 

İçişleri Bakanlığının Uluslararası Af Örgütü’nün Raporuna İlişkin 23 Ocak 2017 
Tarihli Basın Açıklaması, https://www.icisleri.gov.tr/uluslararasi-af-orgutunun-
raporuna-iliskin-basin-aciklamasi, (e.t. 18.10.2018). 

89  İçişleri Bakanlığının Uluslararası Af Örgütü’nün Raporuna İlişkin 23 Ocak 2017 
Tarihli Basın Açıklaması. 

90  Özçelik ve Miş, Türkiye’deki Seçim Süreçlerinde PKK’nın Silahlı Eylem 
Stratejileri,36. 

91  3 Temmuz 2015’te Murat Karayılan “Türkiye Rojava’ya müdahale ederse biz de 

Türkiye’ye müdahale ederiz” açıklamasını yapmış, 11 Temmuz 2015‘te KCK barajları 

gerekçe göstererek ateşkesi bitirdiğini açıklamış, 14 Temmuz 2015’te KCK Eşbaşkanı 
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7 Haziran 2015 seçiminden sonra hızla tırmanan bir çatışma yöntemi ve 
süreci devreye sokularak çözüm süreci boyunca kendini konsolide eden PKK ve 
ona bağlı diğer yerel unsurlar çatışmasızlık sürecini sona erdirerek güvenlik 
güçlerini hedef almaya başlamışlardır. 22 Temmuz 2015’e kadar örgütün 

eylemlerinin hızında planlı ve istikrarlı bir artış görülürken, 22 Temmuz 2015’ten 
sonra eylemlerinde önemli oranda bir artış yaşanmıştır. Örgüt, Temmuz ayında 

gözdağı ve korkutma eylemlerine ağırlık vererek sivil hedeflere yönelik 
kundaklama ve yol kesme eylemlerine sıklıkla başvururken, şehir merkezlerinde de 
güvenlik birimlerini hedef almaya başlamıştır. 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç’ta 
meydana gelen bombalı saldırı ve sonrasında 22 Temmuz 2015’teki PKK 
tarafından Ceylanpınar’da iki polis memuruna düzenlenen silahlı saldırının 

ardından hükümet teröre karşı aktif mücadele kararı almış ve güvenlik kuvvetleri 
polisiye tedbirlere ilave olarak aktif operasyonlar düzenlemeye başlamıştır. 

Güvenlik kuvvetlerinin artan çabaları sonucu 20 Eylül 2015’ten itibaren terörist 

örgüt PKK’nın eylem kapasitesinde ciddi miktarda bir azalma sağlanmıştır.92 

Terörist örgüt eylemlerini şehir merkezlerine taşıma aşamasıyla örtüşen 1 
Kasım 2015 seçimlerini bir fırsat olarak görerek, kent merkezlerindeki YDG-
H’lileri organize etmek amacıyla kırsal alanlardan Sur, Nusyabin ve Cizre gibi kent 

merkezlerine teröristler göndermiştir.93 Örgüt sözde “Sivil Savunma Kuvvetlerini 
(YPS)” kullanarak 2015 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sokak ve mahalle 

ölçeğinde “öz yönetim” ve “öz savunma” adı altında bir tür alan hakimiyeti kurma 
ve silahlı çatışma sürecini derinleştirmeyi hedeflemiştir.94 Türk güvenlik güçlerinin 

hareket kabiliyetinin engellenmesi amacıyla PKK mensuplarınca Cizre, Silopi, Sur, 

İdil, Nusaybin ilçeleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terör 

                                                                                                                                      

Bese Hozat, Özgür Gündem gazetesine “Yeni Süreç: Devrimci Halk Savaşıdır" 

başlıklı bir yazı yazarak “devrimci halk savaşı ve serhildan” çağrısı yaptmış, 20 
Temmuz 2015’te Figen Yüksekdağ “Sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye, PYD’ye yaslıyoruz” 

demiş, 21 Temmuz 2015’te Demirtaş iç savaş çağrısında bulunarak, “Halkımız kendi 

güvenlik tedbirlerini alsın” demiş, 22 Temmuz 2015’te Şanlıurfa'nın Ceylanpınar 

ilçesinde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar sabaha karşı 

yataklarında uyurken şehit edilmiş, 25 Temmuz 2015’te HDP’li Faysal Sarıyıldız 

aracıyla terör örgütüne silah taşırken yakalanmış ve 27 Temmuz 2015’te HDP 
milletvekili Abdullah Zeydan “PKK sizi tükürüğüyle boğar” şeklinde tehdit dolu bir 
açıklama yapmıştır. Bk. “Çözüm Süreci ve Sabotaj”.  

92  Yeşiltaş ve Özçelik, PKK Terörünün Yeni Dinamikleri: Radikalleşme ve Şehir 
Çatışması, 19-21. 

93  Özçelik ve Miş, Türkiye’deki Seçim Süreçlerinde PKK’nın Silahlı Eylem 

Stratejileri,41. 
94  Yeşiltaş ve Özçelik, PKK Terörünün Yeni Dinamikleri: Radikalleşme ve Şehir 

Çatışması, 17. 
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örgütü mensupları tarafından yerleşim yerlerinde hendek ve barikatlar 

oluşturulmaya başlamıştır.95 

01 Kasım 2015 seçimleri sonrasında 8 Kasım 2015’te Sur ilçesinde 
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve iki polis memurunun vurulmasıyla güvenlik 

kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlara hız kazandırılmıştır. 2 Aralık 2015’te 
Sur ve 14 Aralık 2015’te Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasakları ilan edilerek 

meskun mahal operasyonları başlatılmıştır. 96 Sokağa çıkma yasağı uygulanan bir il 
ve 11 ilçe merkezinde (Silvan, Varto, Derik, Dargeçit, Bağlar, Sur, Cizre, Silopi, 
İdil, Yüksekova, Nusaybin, Şırnak Merkez); teröristler ve onların destekçileri 
tarafından açılan 3.630 çukur-barikat kaldırılarak ve tuzaklanan 6.187 bomba 
düzeneği imha edilerek97 Haziran 2016’da tamamlanmıştır.98 Gelinen noktada 
güvenlik kuvvetleri terörist örgüt PKK’nın eylem kapasitesini sınırlandırmış ve 

neredeyse eylem yapamaz duruma getirmiştir.  

2.2. Terörist PKK’nın Güdümündeki Siyasi Partiler  

Terörist örgüt PKK da kendi meşruluğunu kabul ettirmek, siyasal ve yasal 

zeminde etkili olmak amacıyla 1990’lı yıllardan itibaren yasal zeminde faaliyet 

yürüten siyasi parti ve oluşumlar içerisinde etki yaratma çabası içerisine girmiştir. 

Nitekim 1990’da gerçekleştirilen 4. Kongre’de yasal kitle örgütlenmelerine ve 

basın yayın çalışmalarına destek verilmesinin kararlaştırılmasıyla, 1991’den 
itibaren hem yurt dışında hem de yurt içinde yasal zeminde faaliyetlere ağırlık 

verilmeye başlanmıştır.99100 Bu dönemde daha çok solcu partiler içinde yer alan 
Kürt siyasetçiler, 07 Haziran 1990’da ilk Kürt kitle partisi HEP’i kurmuşlardır. 

Teröristbaşı Öcalan, başlangıçta yasal zeminde faaliyet gösteren bu partiyi “devlet 
yapısının bir parçası” olarak görmesi ve kendi kontrolü dışında gelişebileceği 
endişesiyle çok önemsememiştir. Ancak 1991 sonrasında HEP’i yasal zeminde 
örgütlenmenin bir parçası olarak görerek partiye kendi yandaşlarını sokmuş ve 
                                                           
95  İçişleri Bakanlığının Uluslararası Af Örgütü’nün Raporuna İlişkin 23 Ocak 2017 

Tarihli Basın Açıklaması. 
96  Yeşiltaş ve Özçelik, PKK Terörünün Yeni Dinamikleri: Radikalleşme ve Şehir 

Çatışması, 22. 
97  İçişleri Bakanlığının Uluslararası Af Örgütü’nün Raporuna İlişkin 23 Ocak 2017 

Tarihli Basın Açıklaması. 
98  “CNN Türk Özel Dosya: PKK’ya Suriye’de darbe ve hendek operasyonları”, Hürriyet 

18. Haziran 2018, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cnn-turk-ozel-dosya-pkkya-
suriyede-darbe-ve-hendek-operasyonlari 40870197, (e.t.18.10. 2018). 

99  Erol Kurubaş, Kürt Sorununun Uluslararası Boyutu ve Türkiye: 1960’lardan 
2000’lere (Cilt-2), (Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004), 105. 

100  Emin Demirel, Geçmişten Günümüze PKK ve Ayaklanmalar, (İstanbul: IQ kültür 
Sanat Yayıncılık, 2005), 157-158. 
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kontrol altına almaya başlamıştır. Bu şekilde sözde Kürt sorununa bir taraftan yasa 
dışı zeminde silahlı mücadele ile dikkat çekilirken, diğer taraftan yasal zemindeki 
söylem ve talepler ile gündemde tutulması öngörülmüştür. Nitekim bu yaklaşım, 

örgütün kitle hareketine dönüşmesinin önünü açmıştır.101 

1991 seçimlerine SHP ile ittifak yaparak giren HEP, 22 milletvekilliği 

kazanmıştır. Temmuz 1993’te HEP kapatıldıktan sonra DEP kurulmuş̧ ve DEP’te 
kısa bir süre sonra anayasa mahkemesi kararıyla kapatılmıştır. 1991’de seçilen 
HEP milletvekilleri meclisteki yemin töreninde Kürtçe konuşma yapmış ve terörist 
örgüt PKK ile özdeşleştirilen renkleri kullanarak örgütün propagandasını 

yapmıştır.102 Nitekim HEP’in devamı olarak kurulan DEP, Ocak 1994’teki 

Kongresi’nde terörist örgüt PKK’nın sözde bayrakları asılmış, Türkiye işgalci ve 
düşman bir devlet olarak tanımlanmıştır. 16 Haziran 1994’te DEP kapatılmadan 

önce 11 Mayıs 1994’te HADEP kurulmuştur. 1995 seçimlerine katılan HADEP 

Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı 18 ilin 8’inde oyların %20’sinden fazlasını alarak103 
ülke genelinde %4,2 oy oranına ulaşmış ancak ülkede seçim barajının %10 olması 

nedeniyle meclise girememiştir.104 

HADEP 1999 seçimlerinde ise ülke genelinde %4,7 oy oranına ulaşarak 8 il 

ve 16 ilçe belediye başkanlığını kazanmıştır.105 1999’da HADEP’in kapatılmasına 

ilişkin anayasa mahkemesinde dava sürecinin başlaması nedeniyle DEHAP 

kurulmuştur.106 2002 milletvekili seçimlerine katılan DEHAP ülke genelinde %6,2 

                                                           
101  Marcus, Kan ve İnanç… 177, 216-219. 
102  Nitekim örgütün yayın organlarından Serxwebun gazetesinde “Türkiye’de iflas eden 

Particilik ve Yeni Partileşme arayışları” başlıklı yazıda HEP’lilerin PKK militanı gibi 

davranması gerektiği ve bu kapsamda güvenlik kuvvetleriyle girdikleri çatışmalarda 
öldürülen örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katılarak, birer gösteriye 
dönüştürmeleri, ölen teröristin ailesine topluca taziye ziyaretinde bulunulması ve sahip 

çıkılması gibi faaliyetlerde bulunmaya yönlendirilmiştir. Bk. Demirel, Geçmişten 
Günümüze PKK ve Ayaklanmalar, 161-162. 

103  HADEP’in oy oranı Diyarbakır’da %46,3 ve Hakkâri’de %54,2 olarak 
gerçekleşmiştir. Bk. Kemal Kirişçi ve Gareth M. Winrow, Kürt Sorunu Kökeni ve 
Gelişimi, Ahmet Fethi (Çev.), (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997), 154.  

104  Kirişçi ve Winrow, Kürt Sorunu Kökeni ve Gelişimi, 147-154. 
105  Bu iller Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Van’dır. Bk. 

Kurubaş, Kürt Sorununun…, 30. 
106  HADEP’in 23 Haziran 1996’daki olağan Parti Kongresi’nde, Türk bayrağı indirilerek 

PKK bayrakları ile Öcalan posterleri açılmıştır. Yine 1997 sonları ile 1998 başında 

PKK’nın propagandasını içeren takvim ve örgütsel yayın ve dokümanların ele 

geçirilmesi sonrasında dava açılmış ve söz konusu davada sürecindeki soruşturmalarda 
HADEP il ve ilçe teşkilatlarının örgüte eleman kazandırma ve lojistik destek sağlama 
çalışmalarında bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Bk. Ünal İnanç ve Can Polat, İmralı’da 
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oy oranına ulaşmıştır. 2003’te DEHAP’ın kapatılmasına ilişkin anayasa 
mahkemesi’nde dava açılması süreci başlayınca, 2005’te DTP kurulmuştur. 
2007’deki milletvekili seçimlerine %10 seçim barajı nedeniyle bağımsız adaylar ile 

seçime giren parti %3,8 oranında oy almıştır. Bu seçimlerde, DTP’den 22 
milletvekili Meclis’e girebilmiştir. DTP hakkında “terör örgütü tarafından 

kurdurulduğu ve yönetildiğine ve Abdullah Öcalan’dan talimat aldığı iddiasıyla” 

16 Kasım 2007’de kapatma davası açılmış ve 11 Aralık 2009’da kapatılmıştır107 

DTP’nin kapatılmasına ilişkin dava sürecinin başlamasıyla 02 Mayıs 2008’de BDP 
kurulmuştur. BDP, 2014 yılı yerel seçimlerinde ülke genelinde %4,51 oranında oy 

almıştır. BDP, 11 Temmuz 2014’te “belirli bir ideolojik yaklaşıma sahip bir kitle 
partisi olarak yeniden örgütlenme” kapsamında kurulan yeni oluşum HDP’ye 
katılmıştır. 108 Bu çalışma kapsamında terörist örgüt PKK’nın güdümündeki siyasi 

partilerin kuruluş ve kapanış tarihleri ile kapanma nedenleri Tablo-1’de 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-1: Terörist PKK’nın Güdümündeki Siyasi Partiler 

                                                                                                                                      

Neler Oluyor? Apo, PKK ve Saklanan Gerçekler, (Ankara: Güvenlik ve Yargı 

Muhabirleri Derneği, 1999), 132-133.  
107  Adı geçen partilerin kapatılmasının temel sebebi “devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı hâline gelmeleri” ve “terör örgütünü 
desteklemeleri”dir. Bugüne kadar Türkiye’de kurulan ve Kürt etnik tabanını 

hedeflediğini iddia eden siyasal partilerin tamamı terörist örgüt PKK ile ilişkisi olduğu 
gerekçesiyle kapatılmıştır. Bk. Demir, Sebeplerinden Mücadele Yöntemlerine…, 2010, 
307. 

108  Kurum, Terörist Örgütlerin Güvenli Ortamları ve PKK, 204. 
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3. TERÖRİST ÖRGÜT PKK’NIN ŞİDDET EYLEMLERİ İLE 

SEÇİM SONUÇLARI İLİŞKİLERİ  

Terörist örgütu PKK 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’deki demokratik 
seçim süreçlerine hem eylem hem de söylem ekseninde korku, baskı ve 

yönlendirme yöntemleriyle seçmen tercihleri üzerinde etki oluşturmaya 
çalışmıştır.109 Terörist örgüt PKK’nın gerçekleştirdiği eylemler ile seçim süreçleri 

arasındaki ilişkilere ilişkin Özçelik ve Miş tarafından 2009-2017 yılları arasında 

Türkiye’de gerçekleştirilen sekiz seçim (yerel seçimler, genel seçimler, 
referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçimi) dönemine ilişkin bir çalışma 

yapılmıştır. Söz konusu çalışmada, terörist örgüt PKK’nın seçim süreçlerindeki 
silahlı eylem etkisi ve seçim sonrasındaki silahlı tepki eğilimleri izlenmiştir.110 
Seçim öncesi dönemde daha az eyleme, daha çok söyleme dayalı bir stratejiyle algı 

yönlendirmeye çalışan örgütün seçim sonrası dönemde de daha çok eylemle kaos 
yaratmaya gayret ettiği görülmektedir.111 Bu şekilde terörist örgüt PKK, bölgede 
kendine müzahir parti çizgisine muhalefet etme potansiyeli olan tüm grupların 

                                                           
109  Özçelik ve Miş, Türkiye’deki Seçim Süreçlerinde PKK’nın Silahlı Eylem Stratejileri,7. 
110  Özçelik ve Miş, Türkiye’deki Seçim Süreçlerinde PKK’nın Silahlı Eylem 

Stratejileri,10. 
111  Özçelik ve Miş, Türkiye’deki Seçim Süreçlerinde PKK’nın Silahlı Eylem Stratejileri,7. 
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etkisini azaltma112 ve güvenlik, siyaset ve sosyal alanlarda etkinlik yaratmayı 

hedeflemiştir.113 

Bu çalışmada; terörist örgüt PKK’nın eylemlerine başladığı 1984 yılından 

itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleri ile seçim süreçlerine müdahil olduğu 

1990’lı yıllardan itibaren örgütün güdümündeki siyasi partilerin genel seçimlerde 

aldıkları oy oranları arasındaki ilişkiler il seviyesinde karşılaştırmalı olarak ele 

alınmıştır. Terör olaylarına ilişkin veriler, 1970’li yıllardan itibaren terörist örgütler 

tarafından gerçekleştirilen terör olaylarının verilerinin kayıt altına alındığı Küresel 

Terörizm Veri Tabanı (Global Terrorism Database (GTD)) kullanılarak terörist 

örgüt PKK ile uzantısı TAK114 tarafından 1984 ile 2017 yılları arasında Türkiye’de 

gerçekleştirdikleri terör olayları dikkate alınmıştır. Söz konusu veriler terör 

olaylarının seyrinin ve bölgesel anlamda etkillerinin analiz edilmesi açısından iller 

seviyesinde ve aylara göre tasnif edilmiştir.115 Terörist örgüt PKK güdümündeki 

siyasi partilerin aldıkları oylara ilişkin seçim verileri ise Yüksek Seçim Kurulu 

(YSK) veri tabanı kullanılarak terörist örgüt PKK’ya müzahir siyasi partiler ile 

oluşumların 1995, 1999, 2002, 2007, 2011, 07 Haziran 2015 ile 01 Kasım 2015 

tarihlerindeki milletvekili genel seçimlerinde aldıkları oylar ile oy oranları il 

seviyesinde karşılaştırılacak şekilde tablolaştırılmıştır.116 

Terörist örgüt PKK tarafından Türkiye’de gerçekleştirlen terör olayları 

(1984-2017) ile güdümündeki siyasi partilerin milletvekili genel seçimlerinde 

Türkiye’de aldıkları toplam oy oranları Şekil-2’deki grafikte gösterilmiştir. 1984’te 

ilk eylemlerine başladığı tarihten itibaren örgütün gerçekleştirdiği terör olayları 

1990’lı yıllara kadar artış göstermiş, 1991 yılındaki düşüşün arkasından 1992 ve 

                                                           
112  Özçelik ve Miş, Türkiye’deki Seçim Süreçlerinde PKK’nın Silahlı Eylem 

Stratejileri,22. 
113  Özçelik ve Miş, Türkiye’deki Seçim Süreçlerinde PKK’nın Silahlı Eylem 

Stratejileri,67. 
114  Teyrebaze Azadiya Kurdistan (Kürdistan Özgürlük Şahinleri). 
115  Küresel Terörizm Veri Tabanı’nda (Global Terrorism Database (GTD)) 1993 yılı 

terör olaylarına ilişkin sadece ülkeler bazında gerçekleşen terör olaylarının sayıları 

ayrı bir çizelge olarak verilmiştir. Bu nedenle il seviyesinde yapılan 

değerlendirmelerde 1993 yılında terörist örgüt PKK tarafından gerçekleştirlen terör 

olayları dahil edilememiştir. Ayrıca veri tabanındaki verilerin açık kaynaklardan 

derlenmesi nedeniyle bir kısım veriler eksik kalmıştır. Ancak bu çalışmada terörist 

örgütün eylem eğilimlerinin değerlendirilmesi ve tutarlı olması nedeniyle tek bir veri 
tabanındaki verilerin kullanılması tercih edilmiştir.  

116  Terörist örgütü müzahir partiler %10 seçim barajı nedeniyle TBMM’ne milletvekili 

sokmak amacıyla 2007 ve 2011 milletvekili genel seçimlerine bağımsız adaylar ile 

katılmışlardır. Bu seçim dönemlerindeki oy oranları, müzahir parti adına aday olan 
kişilerin aldıkları oylar ayrı ayrı hesaplanarak tespit edilmiştir.  
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1993 yıllarında zirve noktasına ulaşmıştır.117 Türk güvenlik güçlerinin alan 

hakimiyeti doktrinini uygulamaya koymasıyla birlikte 1994 yılından itibaren 

düşüşe geçmiştir.  

 

Şekil-2: Terör Olayları (1984-2017) ile Güdümündeki Siyasi Partilerin Genel 

Seçimlerdeki Oy Oranları 

 

 

Teröristbaşı Öcalan 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalandıktan sonra 

PKK’nın Türkiye’de bulunan silâhlı gruplarının ülke dışına çıkmasını istemiştir. 
Bu tarihten sonra “sivil itaatsizlik” kavramını ortaya atan PKK’nın, silâhlı saldırı 

türündeki eylemlerinde büyük oranda azalma görülmüştür. 1999 ile 2005 arasında 

terör örgütünün eylemleri örgüt tarihindeki en düşük düzeye inmiş, fakat 2005’ten 
itibaren eylem sayıları artmaya başlamıştır.118 2005 sonrasında artış eğilimene 

giren olaylar 14 Nisan 2009 tarihinde başlayan terörist örgüt PKK’nın çatı 

örgütlenmesi KCK’ya yapılan operasyonlar ile birlikte minimum düzeye 

                                                           
117  Bu dönemde en dikkat çekici eylemini 24 Mayıs 1993’de gerçekleştirmiştir. Bingöl-

Elazığ karayolunu kesen örgüt, silâhsız olarak seyahat eden 33 eri otobüslerinden 
indirerek katletmiştir. Aynı yıl içinde, 5 Temmuz 1993’de, Erzincan ili Kemaliye 
ilçesi Başbağlar köyünü basan PKK, 31 köylüyü öldürmüştür. Bu iki olay, PKK’nın 

eylem tarihinde bir seferde en fazla ölüm ve yaralıya sebep olduğu eylemlerdir. Bk. 
Cenker Korhan Demir, Sebeplerinden Mücadele Yöntemlerine Avrupa’da Etnik 
Ayrılıkçı Terörizmin Analizi: PIRA, ETA, PKK, (Ankara: Nobel Yayınevi, 2017), 277. 

118  Bk. Demir, Sebeplerinden Mücadele Yöntemlerine… 2017, 278. 
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inmiştir.119 KCK operasyonlarına tepki olarak örgüt eylemliliğini 2012 yılına kadar 

artırmaya çalışmış görünmektedir. Aralık 2012’de başlayan çözüm süreci ile 2013 

yılında azalan terör olayları, çözüm sürecinin 07 Haziran 2015 seçimleri 

sonrasında sonlandırılmasıyla 2015 ve 2016 yıllarında zirve noktasına ulaşmıştır. 

Terörist örgüt PKK’nın “kırsala dayalı şehir gerillası” taktiğini yürürleğe koyduğu 

bu stratejiye karşı güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı hendek 

operasyonları sonucunda 2017 yılından itibaren terör olayları azalmaya başlamıştır.  

Terörist örgüt PKK’nın milletvekili genel seçim dönemlerinde Türkiye 

genelinde gerçekleştirdiği terör olay sayıları ile seçimlerde müzahir partilerin 

aldıkları oy oranlarının eğilimleri arasındaki ilişkiler değerlendirildiğinde; 

- 24 Aralık 1995 tarihindeki seçim öncesinde Kasım ayında terör olayı 

olmamasına rağmen önceki Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında terör olayı 

yoğunluğu görülmektedir. 1995 yılının başından seçim tarihine kadar olan 
dönemde toplam 31 terör olayı meydana gelirken, seçimden sonraki 1996 yılında 

toplam 21 terör olayı meydana gelmiştir.  

- 8 Nisan 1999 tarihindeki seçim öncesinde terör olaylarında yoğunlaşma 

var. 1999 yılında gerçekleşen toplam 32 terör olayının 20’si seçim öncesi Mart ve 

Nisan aylarında meydana gelmiştir. 

- 03 Kasım 2002 tarihindeki seçim öncesi ve sonrasında herhangi bir terör 

olayı meydana gelmemiştir.  

- 22 Temmuz 2007 tarihindeki seçim öncesi Haziran ayında terör 

olaylarında göreli olarak yoğunlaşma görülmektedir. 2007 yılında meydana gelen 

toplam 15 terör olayının 6’sı seçim öncesinde Haziran ve Temmuz aylarında 

meydana gelmiştir. 

- 12 Haziran 2011 tarihindeki seçim öncesi normal terör olay süreci var. 

2011 yılında gerçekleşen toplam 34 terör olayının 8’i seçim öncesindeki aylarda 

meydana gelmiştir. 

- 2015 yılı başından 07 Haziran 2015 tarihindeki seçim öncesine kadar 12 

terör olayı meydana gelirken, 07 Haziran 2015 tarihindeki seçim sonrasından 01 

Kasım 2015 tarihindeki seçime kadar toplam 252 terör olayı meydana gelmiştir. 01 

Kasım 2015 tarihi sonrasında hendek operasyonlarının başlamasıyla doğal olarak 

terör olay sayısında da artış meydana gelmiştir. 

Türkiye genelinde terörist örgüt PKK’nın seçim dönemleri öncesi ve 

sonrasındaki şiddet eylemlerinin artması azalmasıyla güdümündeki siyasi parti ve 

                                                           
119  “KCK operasyonu başkanları vurdu”, Sabah, 25.12.2009, 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2009/12/25/kck_ operasyonu_baskanlari_vurdu, 
(e.t.18.10.2018). 
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oluşumların aldıkları oy oranlarının artması veya azalması arasındaki ilişkiler 

değerlendirildiğinde; terör olayının olmadığı dönem olan 2002 seçimlerinde örgüt 

güdümündeki parti %6,2 oy oranına ulaşırken, şiddetin göreli olarak sınırlı 

seviyede seyrettiği 1995 (%4,2), 1998 (%4,7) ve 2007 (%3,86) seçimlerinde daha 

düşük oy oranları dikkat çekmektedir. 07 Haziran 2015 seçimlerinde %12,96 ile en 

yüksek oy oranına ulaşan örgüt güdümündeki partinin oy oranı, terör olaylarının 

çok yoğun meydana geldiği süreç sonrasında 01 Kasım 2015 tarihindeki seçimde 

%10,56’ya gerilemiştir. Bu noktada, Türkiye boyutunda yapılan değerlendirmede 
terör olaylarının eğilimleri ile örgüt güdümündeki partinin oy oranları arasındaki 

ilişki konusunda çok belirgin bir tablo ortaya çıkmamaktadır. Bu kapsamda, terör 

olaylarının yoğun olarak yaşandığı iller ile söz konusu illerde örgüt güdümündeki 
partinin oy oranları karşılaştırılabilir. 

 

Tablo-2: Terör Olay Sayıları ile İllerdeki Oy Oranları Karşılaştırması 

 

Terörist örgüt PKK tarafından 1984-2015 yılları arasında terör olaylarının 

en çok meydana geldiği ilk 12 il ve bu illerde 1995-2015 yılları arasında 

gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinde örgütün güdümündeki parti ve 

oluşumların en çok oy oranını kazandığı ilk 12 il sıralanarak Tablo-2 
oluşturulmuştur. Tablo-2 kapsamında terör olayları ile oy oranları arasındaki 

ilişkiler il seviyesinde karşılaştırıldığında terör olaylarının yoğun yaşandığı illerde 

oy oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu kapsamda; 

- 1984-2015 yılları arasında gerçekleşen terör olaylarının en çok olduğu 12 

ilden 8’inde (Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Van, Siirt, Ağrı, Batman) örgüt 

Terör 
Olayları

(1984-2015)
Müzahir Siyasi Partilerin Oy Oranlarının En Çok Olduğu İller

İl Adı

O
la

y 
Sa

yı
sı 24 Ara 1995 

Gn. Seçim

18 Nis 1999 

Gn. Seçim

3 Kas 2002

Gn. Seçim

22 Tem 2007

Gn. Seçim

12 Haz 2011

Gn. Seçim

7 Haz 2015

Gn. Seçim

1 Kas 2015

Gn. Seçim

İl Adı % İl Adı % İl Adı % İl Adı % İl Adı % İl Adı % İl Adı %

Şırnak 224 Hakkari 54,2 Hakkari 46,1 D.bakır 56,1 Şırnak 51,6 Hakkari 79,9 Hakkari 86,4 Şırnak 85,5

Diyarbakır 206 D.bakır 46,3 D.bakır 45,9 Batman 47,1 Hakkari 49,2 Şırnak 72,4 Şırnak 85,3 Hakkari 83,7

Hakkari 156 Batman 37,2 Batman 43,2 Şırnak 45,9 D.Bakır 42,9 Mardin 51,9 D.bakır 79 D.bakır 72,8

Mardin 137 Van 28 Van 35,7 Hakkari 45,1 Batman 38,8 Batman 51,6 Ağrı 78,2 Mardin 68,4

İstanbul 109 Siirt 26,6 Ağrı 33,7 Van 40,9 Mardin 34,4 D.bakır 47,1 Van 74,8 Batman 68,1

Tunceli 69 Şırnak 25,9 Muş 31,8 Mardin 39,6 Muş 33,7 Muş 44,3 Mardin 73,2 Ağrı 68,1

Van 68 Mardin 21,6 Iğdır 29,7 Muş 38,1 Van 30,5 Siirt 42,5 Batman 72,6 Van 65,5

Siirt 65 Iğdır 17,9 Mardin 25,3 Ağrı 35,1 Tunceli 27,4 Ağrı 41,3 Muş 71,3 Muş 61,8

Bingöl 54 Ağrı 16,9 Şırnak 24,1 Iğdır 32,7 Iğdır 26,9 Van 33,3 Siirt 65,8 Siirt 58,3

Bitlis 39 Tunceli 16,7 Siirt 22,1 Tunceli 32,5 Siirt 25,4 Iğdır 31,5 Tunceli 60,9 Tunceli 55,8

Ağrı 38 Muş 13,7 Kars 17,5 Siirt 32,2 Ağrı 23 Bitlis 26 Bitlis 60,3 Iğdır 52,6

Batman 34 Ş.Urfa 10 Ş.Urfa 16,6 Bitlis 29,6 Bitlis 15,8 Bingöl 23,9 Iğdır 56,7 Bitlis 49,4
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güdümündeki partinin oy oranlarının bütün seçim dönemlerinde oy oranları 

sıralamasında ilk 12 içerisinde yer aldığı, 

- Terör olay sayısı sıralamasında 11 ve 12’nci sıralarda yer alan Batman ile 

Ağrı illeri oy oranları sıralamasında bütün seçim dönemlerinde terör olay sayısı 

sıralamalarında daha üst sıralarda yer aldığı, 

- Terör olay sayısı sıralamasında ilk 12 içerisinde yer alan dört il (İstanbul, 

Tunceli, Bingöl, Bitlis), bütün seçim dönemlerinde oy oranları sıralamasında daha 

aşağı sıralarda yer aldığı (hatta bazı seçim dönemlerinde ilk 12 içerisinde dahi yer 

almadığı). 

- Terör olay sayısı sıralamasında ilk 12 içerisinde yer almayan Iğdır ile Muş 

illeri bütün dönemlerde ilk 12 il içerisinde, Ş.Urfa’nın iki seçim döneminde (1995 
ve 1999) ve Kars’ın ise bir seçim döneminde (1999) ilk 12 il içerisinde yer aldığı 

görülmektedir. 

 

Tablo-3: Terör Olaylarının Yoğun Olduğu İllerdeki Oy Oranlarının Seyri 

 

* Olay sayıları; seçim tarihinden önceki son (1) yıl veya bir yıldan kısa aralıklı seçimlerde 

ise söz konusu sürede gerçekleşen olaylar dikkate alınarak hesaplanmıştır.  
 
Terör olaylarının en çok yaşandığı ilk 10 ilin seçim dönemlerine ilişkin 

müzahir partilerin oy oranlarının zamansal seyri karşılaştırıldığında farklı 

dönemlerde farklı oranlarda değişime uğradığı görülmektedir. İlk üç ilin oy 

oranlarındaki zamansal seyir aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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- Şırnak ilinde müzahir partilerin 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimlerde 

%25,9 ile %24,1 şeklindeki oy oranları, 2002’de %45,9, 2007’de %51,6’ya, 

2011’de %72,4’e, 07 Haziran 2015’te %85,3’e ve 01 Kasım 2015’te %85,5’e kadar 

yükselmiştir.  

- Diyarbakır ilinde müzahir partilerin 1995 ve 1999 yılındaki seçimlerde 

%46,3 ile %45,9 şeklindeki oy oranları, 2002’de %56,1’ya yükselmiş, 2007’de 

%42,9’a düşmüş, 2011’de %47,1’e yükselmiş, 07 Haziran 2015’te yaklaşık 

%30’luk bir artışla %79’a kadar artmış ve 01 Kasım 2015’te ise %6’lık bir düşüşle 

%72,8 olmuştur. 

- Hakkari ilinde müzahir partinin 1995’teki seçimdeki oy oranı %54,2 iken 

1999’da %46,1 ve 2002’de %45,1 düşmüş, 2007’de %49,2’ye yükselmiş, 2011’de 

yaklaşık %30 artış ile %79,9’a yükselmiş, 07 Haziran 2015’te %86,4’e kadar 

artmış ve 01 Kasım 2015’te ise yaklaşık %2,7’lik bir düşüşle %83,7 olmuştur. 

Terör olaylarının artması bir ilde oy oranının artması yönünde etki 

yaratabilirken, başka bir ilde azaltıcı yönde etki edebilmektedir. 07 Haziran 2015 

seçimlerinde bir önceki 2011 seçimlerine göre daha fazla terör eylemi ve buna 

istinaden oy oranlarında önemli artış görülürken, 07 Haziran 2015 seçimlerinden 

01 Kasım 2015 seçimlerine kadar dönemde terör olaylarının aşırı yoğunlaşması 

sonrasında da Şırnak ili hariç diğer bütün illerde %5’lerin üzerinde oy oranlarında 

azalma olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak; il seviyesinde terör olay sayıları ile müzahir partilerin oy 

oranları karşılaştırıldığında, hem zamansal hem de mekânsal olarak farklı 

etkileşimlerin oy tercihlerini etkilediği öne sürülebilir. Bu kapsamda; bir dönem ve 

yerde terör olaylarının artması oy oranlarını artması ile ilişkili görünebilirken; 
başka bir dönem ve yerde terör olaylarının artması oy oranlarını azaltıcı yönde 

ilişkili görünebilmektedir. 

SONUÇ: 

Terörist örgütler amaç ve hedeflerine ulaşmak için en azından belirli 

seviyede kitlelerin desteğine ihtiyaç duyarlar ve bu desteği temelde şiddet ve şiddet 

tehdidini araç olarak kullanarak gerçekleştirmeye çalışırlar. Özellikle belirli 

bölgelerde hakimiyet kurmayı hedefleyen etnik ayrılıkçı terörist örgütler için 

kitleler tarafından sağlanan destek çok daha önemli olmaktadır. 

Terörist örgütlere müzahir kitlelerin teröristler, destekçiler ve sempatizanlar 

olduğu dikkate alındığında, örgütler hem yasadışı hem de yasal zeminde etki 

yaratmak durumundadırlar. Bu anlamda, terörist örgütler yasadışı alanda 

uyguladıkları şiddet ve şiddet tehdidi ile elde ettikleri gücü ve kazanımları 

sempatizanları vasıtasıyla yasal ve meşru zemine taşımaya çalışırlar. Bunu da yasal 

zeminde amaç ve hedeflerini benimseyen siyasi partileri destekleyerek veya 
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kendilerine müzahir siyasi partiler kurarak sağlarlar. Siyasi alana geçiş potansiyel 

olarak örgütlerin uluslararası meşruiyetini artırmasına, yandaş kitlelerini 

genişletmesine ve şiddeti desteklemeyi reddeden kitleleri de harekete geçirmelerine 

imkan sağlar. 

Terörist örgütler kendilerine müzahir veya güdümündeki partilerin 

seçimlerde kitle desteğini artırmak ve daha yüksek oy almalarını sağlamak için 

terör eylemlerini araç olarak kullanırlar. Bu anlamda, terörist örgütler tarafından 

gerçekleştirilen terör eylemlerinin artması ya da azalmasının güdümlerindeki 

partilerin oy oranları üzerinde nasıl bir etki yarattığının ortaya konulması 

gerekmektedir. Bu kapsamda, 1990’lı yıllardan itibaren yasal siyasi zeminde parti 

faaliyetleri içerisinde yer alan terörist örgüt PKK’nın seçim dönemlerindeki 

eylemsellik durum ve yaklaşımı ele alınmıştır.  

Türkiye genelinde terörist örgüt PKK’nın seçim dönemleri öncesi ve 

sonrasındaki şiddet eylemlerinin artması veya azalmasıyla güdümündeki siyasi 

parti ve oluşumların aldıkları oy oranlarının artması veya azalması arasındaki 

ilişkiler değerlendirildiğinde; örgüt güdümündeki parti, terör olayının olmadığı 

dönem olan 2002 seçimlerinde, şiddetin göreli olarak sınırlı seviyede seyrettiği 

1995, 1998 ve 2007 seçimlerine oranla daha yüksek oy oranına ulaşmış; buna 

karşın 07 Haziran 2015 seçimlerindeki oy oranı terör olaylarının çok yoğun 

meydana geldiği süreç sonrasında yapılan 01 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerde 

%2,4 oranında gerilemiştir. Bu noktada, Türkiye boyutunda yapılan 

değerlendirmede terör olaylarının yoğunluğu ile örgüt güdümündeki partinin oy 

oranları arasındaki ilişki konusunda çok belirgin bir sonuç ortaya çıkmamıştır.  

Terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı iller ile söz konusu illerde örgüt 

güdümündeki partinin oy oranları karşılaştırıldığında, terör olaylarının yoğun 

yaşandığı illerde oy oranları da diğer illere göre daha yüksek seyretmiştir. Bunun 

yanında terör olay yoğunluğu açısından alt sıralarda yer alan bazı illerdeki müzahir 

partinin oy oranları daha yüksek seviyede seyrederken; terör olay yoğunluğu 

açısından üst sıralarda yer alan bazı illerdeki oy oranlarının daha alt seviyede 

seyrettiği görülmektedir. Ayrıca terör olaylarının en çok yaşandığı ilk 10 ilin seçim 

dönemlerine ilişkin oy oranlarının zamansal seyri karşılaştırıldığında, illerin oy 

oranları farklı dönemlerde farklı oranlarda değişim göstermektedir. Bu anlamda, 

terör olaylarının artması bir ilde oy oranının artması yönünde etki yaratabiklirken, 

başka bir ilde azaltıcı yönde etki edebilmektedir. 

Sonuç olarak; bir dönemde ve yerde terör olaylarının artması oy oranlarını 

artmasına neden olabilirken; başka bir dönemde ve yerde terör olaylarının artması 

oy oranlarını azaltıcı yönde etki edebilmektedir. Bu kapsamda, terör olayları ile oy 

oranları arasındaki ilişkiler hem zamansal hem de mekânsal olarak oy tercihlerini 

etkileyen diğer faktörlerde dikkate alınarak incelenmesi gerekmektedir.  
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HİBRİT TEHDİTLER VE ASKERİ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ 

 

Doç.Dr. Cenker Korhan Demir* 

 

ÖZET 

Bu çalışmada temel olarak, hibrit tehditlerin artması ile birlikte barışı koruma 

faaliyetlerinin değişen doğası incelenmiş ve buna mukabil alanda görev almak 

üzere oluşturulan güvenlik kuvvetlerinin yapısının değiştirilmesinin gerekliliği 

savlanmıştır. Bu kapsamda, askeri statülü kolluk kuvvetlerinin iyi bir alternatif 
oluşturabileceği iddia edilmiştir. Çalışma öncelikle hibrit tehditlerin tanımlanması 

ve tarihsel perspektif içinde incelenmesi ile başlamış, sonrasında barışı koruma 

faaliyetlerinde karşılaşılan tehdit ortamı incelenmiştir. Devamında, barışı koruma 

faaliyetlerinde kullanılan güvenlik birimlerinin etkinliğinin incelendiği çalışmada 

askeri statülü kolluk kuvvetlerinin hibrit tehditlerle mücadelede kullanılabilirliği 

sorgulanmıştır. Araştırma, barışı koruma faaliyetlerinde kuvvet yapısında değişim 

yapılmasına yönelik önerilerle nihayetlenmiştir. Barışı koruma faaliyetlerinde 

yaşanan sistemsel sorunlar ve alanda yaşanan belirsizlikler yeni bakış açıları ve 

güvenlik yapılarına duyulan ihtiyacı pekiştirmektedir. Barışı koruma kuvvetleri 

çoğunlukla uzun süreli ve savaşa varmayan ölçüde çatışmalarla mücadele etmek 

durumunda kalmaktadır. Bu nedenle, barışı koruma operasyonlarının çoğunlukla 

çatışma ile çatışmasızlık arasındaki gri alanlarda yürütülmeye başladığı iddia 

edilebilir. Günümüz tehdit ortamındaki çok boyutluluk, sorunların “hibrit” olarak 

adlandırılmasına neden olmaktadır. Hâlihazırda yaşanan tehdit ortamına karşı 

koyma silahlı unsurlarla yapılan mücadelenin yanına, sosyal, ekonomik, psikolojik 

ve politik unsurları da eklemiştir. Sorunların bu şekilde çok boyutlu hale gelmesi 

de “hibrit” güvenlik örgütlerine ve “hibrit” bir şekilde oluşturulan esnek kuvvet 

yapılarına ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. Jandarma gibi askeri statülü 

kolluk kuvvetlerinin, tehdit ortamının “gayri nizami harp” özelliklerini taşıdığı bu 

ortamlarda, taşıdığı yetenekler itibarıyla uygun bir güvenlik birimi olduğu 

değerlendirilmektedir. Öte yandan, bu birimlerin tek başına barışı koruma 

faaliyetlerinin her aşamasını tek başına yürütülebileceği iddia edilmemektedir. 

Barışı koruma operasyonlarında kuvvet yapısı; tehdidin yoğunluğu ve biçimi ile 

yerel kurumların alabileceği inisiyatif düzeyi dikkate alınarak değişen 

yoğunluklarda askeri kuvvetler, jandarma birimleri ve polis unsurlarından 

oluşturulmalıdır. 

 

                                                           

* Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri 

Enstitüsü/Ankara, ckdemir@gmail.com. 
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koruma, güvenlik. 

 

ABSTRACT 

Hybrid threat is not only one of the security risks faced in the contemporary peace 
keeping activities but a contested concept by the intellectuals of the International 
Relations. The study firstly scrutinizes the changing nature of peacekeeping 
activities facilitated by the hybrid threats having been faced frequently in the 
security environment. It is also contended that there is an immediate need to alter 
the composition and structure of security institutions to provide efficient and 
effective response to the emerging threats. The law enforcement forces with 
military status could offer a viable alternative for countering widespread violent 
disturbances in post-conflict countries. The study begins with the conceptual 
clarification over hybridity and hybrid threats through the literature and historical 
perspective. It follows the examination of the threat environment encountered in 
peace keeping activities. The paper pursues by analyzing the efficiency and utility 
of security institutions such as military, police and law enforcement forces with 
military status over countering hybrid threats. The study presents recommendations 
over the composition of force structure employed in peace operations. The 
systemic problems experienced in peace keeping activities and vagueness of the 
operation environment reinforce the need to new perspectives and security 
structures. Peacekeeping forces have often been in the position of countering 
protracted armed conflicts. The peacekeeping operations have been mostly carried 
out in the “gray area” between armed conflict and peace environment. The 
multidimensional nature of today’s security environment has been called as 

“hybridity” in threats which encompasses socio-cultural, economical, 
psychological and political domains along with the armed conflict. The emerging 
threat environment inevitably entails resilient security institutions and flexible 
composition of peacekeeping forces. It is suggested that law enforcement forces 
with military status, aka gendarmeries, present a possible alternative for security, 
since their inherent skills and structures could be well complied with the irregular 
threats common in peacekeeping environment. However, it could not provide a 
comprehensive response by itself to the threats emerging in the overall threat 
spectrum. The force structure in peacekeeping operations should encompass 
military, police and gendarmerie components according to the intensity and form 
of armed violence, and the capabilities of institutions of host nation. 

 

Keywords: Hybrid threat, law enforcement forces with military status, 
gendarmerie, peacekeeping, security. 
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Giriş 

Uluslararası güvenlik ortamı, tehditlerin karmaşıklığı ve sınır aşan özelliği, 

aktörlerin çeşitliliği, küreselleşme ve teknolojinin getirdiği özellikler gibi 

sebeplerle sürekli değişim göstermektedir. Özellikle Soğuk Savaşın sona ermesi ile 

birlikte bu değişim çok daha yaygın ve yoğun hissedilmektedir. Dünyanın herhangi 
bir bölgesinde ortaya çıkan sorun çok uzak da olsa diğer bölgeleri etkileme 

potansiyeli taşımaktadır. İnsan haklarının korunması ve sınırların geçirgenliğinin 

artması, bu güvenlik sorunlarına komşu olmayan ülkelerde dahi güvenlik sorunu 

olarak algılanmasına neden olmaktadır.  

Bu faktörler, güvenlik sorunları ile karşılaşılan bölgelere uluslararası 

müdahalelerin geçmişe göre daha sık yapılmasına neden olmaktadır. Birleşmiş 

Milletler Barışı Koruma biriminin verilerine göre 1948’den günümüze 71 

operasyon yapılmış ve bunların halen 14’ü devam etmektedir. Bu operasyonlardan 

56’sı ise Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra gerçekleştirilmiştir.120 Birleşmiş 

Milletler güvenlik literatüründe genel olarak barışı koruma adı altında toplanan bu 

operasyonların sayısı ve görev alan birimlerin çeşitliliği artmıştır. Bu nedenle, 

uluslararası güvenlik ortamını oluşturan tehditler bir taraftan bu tehditlere 

müdahale eden birimlerin görevlerinin tanımlanması ve bu görevlere yönelik 

kuruluş değişikliği yapılması; diğer taraftan bu alanın bütüncül bir şekilde 

incelenmesi gereğini doğurmaktadır.  

Bu çalışmada, öncelikle barışı koruma faaliyetlerindeki tehdit ortamının 

tanımlanması ve hibrit tehdit kavramının incelenmesi gerçekleştirilmiş, sonrasına 

değişen tehdit yapısında hangi güvenlik birimlerinin etkin olarak kullanılabileceği 

araştırılmış ve öneriler getirilmiştir. Çalışma kapsamında, hibrit tehditler ve bu 
tehditlerle mücadelede güvenlik birimlerinin yetenekleri değerlendirilecek ve yeni 

kuvvet yapısına yönelik öneriler getirilecektir. 

 

Hibrit Tehdit: Tarihsel Perspektif İçinde Kavramsal Tartışmalar 

Günümüz güvenlik tehditlerinden bahsedilirken sıklıkla kullanılan 

ifadelerden biri olan “hibrit” kavramı her ne kadar Türkçe’ye “melez” ya da “iki 

farklı güç kaynağının bir arada bulunması” olarak çevrilse de bunların kelimenin 

anlamını tam olarak karşılamadığı düşünüldüğünden bu çalışmada orijinal yazımı 

                                                           

120  United Nations Peacekeeping, https://peacekeeping.un.org/en, 09 
Kasım 2018. 
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ile kullanılacaktır. Kavram, Antropoloji, Sosyoloji, İşletme gibi disiplinlerin 

yanında Uluslararası İlişkiler ile barış ve çatışma çalışmalarında da sıklıkla 

kullanılmaktadır. Genel olarak, durağan ve sınırları çok belirgin bir alandan ziyade, 

farklı birçok disiplin ve çalışma alanının ilgi alanına giren konuların farklı analiz 

düzeylerindeki yansımalarının bu ifade içinde yer aldığı dikkat çekmektedir. 

Güvenlik çalışmalarında ise, daha çok dış aktörler ve tehditlerle iç aktörler ve 

tehditlerin sınırlarının karıştığı ve birbiriyle bütünleştiği birçok boyuta sahip 

güvenlik ortamı kavramsallaştırması üzerine kavram inşa edilmektedir.  

Üzerinde durulan hibrit tehdit kavramı, bu çalışmada organize şiddet 

çerçevesinden incelenecektir. Öte yandan, organize şiddetin her tipinin bu 

kapsamda değerlendirilemeyeceği de ifade edilmelidir. Bu çalışma siyasal şiddet 

perspektifinden konuya yaklaşacak ve organize kolektif şiddet tipleri en yüksek 

yoğunluktan daha düşük olanlara göre; devletler arası savaş, iç savaş, sivillere karşı 

devlet şiddeti, terörist şiddet, gruplar arası şiddet olarak ele alınacaktır.121  

Hibrit tehdit kapsamında, geleneksel ve geleneksel olmayan çatışmalar gibi 

eskinin çok kullanılan ikili sınıflandırmasından çok daha farklı bir tehdit ortamının 

var olduğu iddia edilmektedir. Hibrit tehdidin özelliklerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür:122 

- Birden çok devlet ya da devlet dışı aktörden oluşur, 
- Geleneksel ve düzenli olmayan çatışma yöntemleri ile terörizm ve 

kriminal yöntem ya da araçlar aynı anda ve değişken olarak çatışma 

ortamında sinerjik bir şekilde kullanılır, 
- Hedefe ulaşmak üzere fiziksel, psikolojik ve toplumsal yapılar hedef 

alınır.   
Bu bağlamda hibrit tehdit, aktörler, yöntemler ve amaçlar anlamında çeşitliliği ve 

iç içe girmişliği temsil etmektedir. Hibrit tehditler politik, sosyal, ekonomik ve 

askeri boyutları olan; geleneksel ve geleneksel olmayan (gayrınizami) yöntem ve 
araçların eş zamanlı kullanıldığı bir güvenlik sorunudur.  

Her ne kadar kavram üzerinde tanımlama gayretleri yeni olsa da kökenini 

çok daha eskilerde bulmak mümkündür. Örneğin Sun Tzu, Savaş Sanatı adlı 

eserinde, çatışmalarda istihbarat ve aldatmanın önemine vurgu yapar ve düşmanı 

savaşmadan yenmekten bahseder. Düşmanla sahada karşılaşmadan önce onun 

yeteneklerini öğrenmek ve muhtemel hareket tarzlarını uygulamasına fırsat 

vermemek önem taşır. Savaşta doğrudan ve dolayı yöntemlerin karışımından 

                                                           

121 Keith Krause, E. Gilgen, ve R. Muggah, The Global Burden of 
Armed Violence 2011: Lethal Encounters (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2011). 

122  Frank G. Hoffman, “Hybrid Warfare and Challenges,” Small 
Wars Journal 52/1 (2009): 34-39. 
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birçok alternatif çatışma yöntemi çıkar. Bu anlamda eldeki imkânların seferber 

edilmesi önem taşır.123 Strateji ve savaş çalışmalarının en önemli isimlerinden 

Clausewitz ise savaşa politikanın başka araçlarla devamı olarak bakar. Kendisi 
savaşlarda fiziksel unsurların sonuç alıcı olduğunu vurgulasa da ahlaki ve bilişsel 

faktörlerin önemini yadsımaz.124 

Tarihsel süreç içerisinde, birçok savaşta hibrit tehdit örneklerinin yaşandığı 

dikkat çekmektedir. Örneğin, Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuş çalışmalarından 

biri olarak kabul edilen Thucydides’in “Peleponez Savaşlarının Tarihi” isimli 

eserinde konu edilen çatışmalar Sparta ve Atina şehir devletleri arasında geçmiş, 

bu çatışmalarda geleneksel ve geleneksel olmayan savaş yöntemleri kullanılmıştır. 

İspanya’da tarihe Napolyon Savaşı olarak geçen 19’uncu yüzyılda Fransa’nın 

İspanya’yı işgali sonrası çatışmalarda gerilla grupları, düzenli ordularla birlikte 

savaşmışlardır. Benzeri bir örneğin, 1’nci Dünya Savaşı’nda meydana gelen Arap 

İsyanı sırasında gerçekleştiği görülmektedir. Burada yerel Arap liderlerinin İngiliz 

ordusu ile birlikte hareket ettikleri ve çatışmanın her iki formunun da etkin olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Başka bir örnek 2’nci Dünya Savaşı sıralarında 

meydana gelen Japon-Çin savaşından da verilebilir. Burada da düzenli ordularla 

beraber düzensiz orduların etkin olarak kullanıldığı ve Mao’nun savaşın sonunda 

devrim lideri olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tip çatışmaların geçmişten 

günümüze birçok örneği verilebilse de Ukrayna’da meydana gelen çatışmalar ve 

Kırım’ın Rusya tarafından ilhakına yol açan süreç hibrit unsurların çatışmanın bir 

kuvvet çarpanı olarak nasıl kullanıldığını en açık şekilde göstermektedir. Son 

dönemde meydana gelen çatışmalarda sivil ve askeri unsurların yanına teknoloji ile 
gelen yenilikler eklenmiş ve sanal ortam sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar 

bir taraftan iletişim ve ulaşım sistemini engellemeyi, diğer taraftan hedef halkı 

kendi görüşleri doğrultusunda yönlendirmek ve etkilemeyi hedeflemektedir.  

Günümüz çatışma ortamı değişim içerisindedir. Bu değişime etki eden 

faktörler arasında küreselleşme; sosyal medya, sanal sistemler arasındaki bağlılık 

ve gelişmiş teknoloji ile karakterize edilen 4’üncü Sanayi Devrimi; şehirlerin nüfus 

olarak artması; düzensiz göç; uluslararası hukukun doğurabileceği sorumluluktan 

kaçınmak için vekil savaşçılar kullanma eğilimi; kırılgan devletler; ayaklanma ve 

terörizm gibi organize şiddet hareketlerinin bulaşıcılık etkisi; sınır aşan suçluluğun 

artış göstermesi gibi özellikler sayılabilir. Bu unsurların hemen hepsinin günümüz 

güvenlik ortamına yansımaları bulunmaktadır.  

Bütün bu değişimler, günümüzdeki çatışmaların “Dördüncü Nesil Savaş” 

olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Bunun özelliklerine geçmeden, önceki 

                                                           

123  Sun Tzu, The Art of War, (çev.) Lionel Giles (Leicester: 
Allandale Online Publishing, 2010). 

124  Carl Von Clausewitz, On War, (çev.) M. Howard ve P. Paret 
(Princeton: Princeton University Press, 1989). 
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nesillerin karakteristikleri hakkında kısaca bilgi verilirse eğer, Vestfalya Anlaşması 

ile “Birinci Nesil Savaş”ların başladığı iddia edilir. Bu nesilde vatandaşlık kavramı 

gelişmeye ve insanlar ait olduğu millet adına savaşmaya başlamışlardır. Bu süreç 

kalabalık piyade birliklerinin savaş meydanlarında görünmesine neden olmuştur. 

“İkinci Nesil Savaş”larla beraber silah teknolojisin gelişmeye başladığı ve ateş 

destek sistemlerinin daha yoğun kullanıldığı dikkat çekmektedir. “Üçüncü Nesil 

Savaş”larda hava kuvvetlerinin ve tankların savaş meydanlarında kullanılmaya 

başlandığı görülmektedir. “Dördüncü Nesil Savaş”ın ise genel olarak özelliklerinin 

aşağıdaki gibi olduğu iddia edilmektedir:125 

- Devlet dışı, fakat devlet sponsorluğunda örgütler çatışmanın aktörleri 

olarak ortaya çıkmaktadırlar, 
- Çatışmalar ulusaşan karakterdedir,  
- Çatışmalarda ideolojiler önem taşımaktadır, 
- Sadece hasmın fiziksel altyapısı değil sosyo-kültürel yapıları da içine 

alan yeni hedef tipleri belirlenmiştir, 
- Kitle iletişim araçları ve teknoloji yoğun olarak kullanılmaktadır, 
- Çatışmalarda sadece ateş gücü değil, psikolojik savaş yöntemleri de 

yoğunlukla kullanılmaktadır,  
- Şiddet daha uzun sürmektedir ve geleneksel savaşa varmayan 

yoğunluktadır, 
- Ağ tipi örgütlenme ve merkezi olmayan karar verme yapıları 

kullanılmaktadır. 
 

Bununla beraber askeri stratejide de değişim yaşanmış ve komuta kontrol ve 

iletişim devriminin üzerine otonom silahlar ve savunma sistemleri ile büyük veri 

analizleri, makine öğrenmesi gibi konular eklenmiştir.126 Günümüzün orduları 

gelecekteki tehdit ortamına cevap verebilmek için sanal ortama daha fazla yatırım 

yapmaktadırlar. Gelecekte karşılaşılacak askeri sistemlerle ilgili öngörüler sahada 

fiziksel unsurların daha az yer alacağı, makine öğrenmesi ile otonom sistemlerin 

bunların yerini alacağı yönündedir. Öte yandan operasyon sahasının çatışma dışı 

birçok unsuru kapsaması, örneğin psikolojik ve sosyolojik boyutlarının önem 

kazanması, güvenlik kuvvetlerinin bu alanları da ihmal etmemesi gerektiği 

gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.   

                                                           

125  W.S. Lind, K.M. Nightengale, J.Schmitt, J.W. Sutton ve G.I. 
Wilson, “The Changing Face of War into the Fourth Generation”, Military Review 
(1989): 2-11; Mary Kaldor, New and Old Wars: Organised Violence in a Global 
Era (Cambridge: Polity Press, 2012). 

126  Frank G. Hoffmann, “Will War’s Nature Change in the Seventh 

Military Revolution?” Parameters (2017-2018): 19-31. 
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Birleşmiş Milletler barışı koruma faaliyetlerinde görevlendirilen güvenlik 

kuvvetleri operasyon sahasında sıklıkla hibrit tehdidin çeşitli unsurlarıyla 

karşılaşmaktadırlar. Bu faaliyetler elbette geçmişin yeteneklerinin sorgulanmasını 

ve geliştirilmesi ile yeni yeteneklerin kazanılmasını gerektirmektedirler. 

Çalışmanın bundan sonraki başlığında barışı koruma faaliyetleri ve bunlardaki 

değişim ele alınacaktır. 

 

Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Faaliyetleri 

 

Birleşmiş Milletler barışı koruma faaliyetlerinin aralarında çok belirgin 
sınırlar olmasa da beş ana başlıkta yürütüldüğü söylenebilir: Çatışmaların 

önlenmesi, barışı koruma, barış yapma, barışa zorlama, barış inşası. Bu 

faaliyetlerden ilki çatışma ortaya çıkmadan önce, diğerleri ise çatışmalardan ve 

özellikle bir ateşkes üzerinde anlaşılmasına müteakip icra edilmektedirler.127 
Birleşmiş Milletler’in resmi dokümanlarında bu şekilde ifade edilse de günümüzde 

sahada yürütülen barışı koruma faaliyetlerinin ateşkes anlaşmaları imzalanmadan 

başladığı ya da ateşkesten sonra başlayan barışı koruma faaliyetleri sonrasında 

çatışma ortamının tekrar alevlendiği örneklerle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Başka 

bir deyişle bu operasyonlarda, bir taraftan çatışma sonrası toplumun ve devlet 

kurumlarının yeniden yapılandırılması faaliyetleri başlatılırken; diğer taraftan sıcak 

çatışmaları halkın günlük hayatından uzaklaştırma sorunu bulunmaktadır. Bu 

nedenle, birbirinden keskin sınırlarla ayrılmasının oldukça güç olduğu bu 

operasyonlar içerisinde yapılan faaliyetler iç içe geçmiş ve üstlenilen görevler 

karmaşıklaşmıştır. Günümüz barışı koruma operasyonlarındaki sorunlu alanları 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

- Barışı koruma faaliyetleri arasında sıra yoktur. Bazen biri bitmeden diğeri 

başladığı gibi bazen birçok operasyon aynı anda yürütülmek zorunda 
kalmaktadır. 

- Barışı koruma faaliyetleri arasında sınırlar belirgin değildir, gri alanlar 

çoğalmıştır. 
- Barışı koruma operasyonlarında geleneksel olarak barışı koruma 

görevlilerinin tarafsızlığı ve sadece kendini koruma amaçlı silah kullanma 

                                                           

127  United Nations Peacekeeping Operations: Principles and 
Guidelines (2008), https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/united-nations-
peacekeeping-operations-principles-and-guidelines-the-capstone-doctrine/ (e.t. 12 
Mart 2018). 
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yetkisi vardır. Fakat günümüz tehdit ortamı karşısında bu kuralların 

uygulanması zorlaşmıştır.  
 

Değişen tehdit ortamı, bu operasyonlarda üstlenilen görevlerin de 

farklılaşmasına neden olmuştur. Üstlenilen görevlerden bir kısmı aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

- Ateşkeslerin gözlemi ve çatışan tarafların ayrılması, 
- Çatışma sonrası devletlerde idari ve yönetim kurumlarının oluşturulması, 
- Geçiş dönemi adaletinin sağlanması ve yargılama esaslarının belirlenmesi, 
- İnsan hakları ihlallerinin denetlenmesi,  
- Güvenlik sektörü reformu ve yeniden yapılandırma,  
- Çatışmacı gruplardaki silah ve patlayıcıların toplanması (silahsızlanma),  
- Silahlı unsurların yeniden entegrasyonu gibi çabaları kapsamaktadır. 

 

Bu tip operasyonlarda güvenlik açısından en önemli sorunlardan birisi yerel 
güvenlik birimlerinin yetersizliği ya da hiç bulunmayışıdır. Yoğun çatışma 

ortamından çıkan ya da halen bu ortamda bulunan ülkelerde güvenliğin sağlanması 

öncelik taşımasına rağmen yerel birimlerin yetersizliği yukarıda sıralanan 

görevlerin yerine getirilmesi öncesi ve sırasında güvenliğin sağlanması 

zorunluluğunu gerektirmektedir. Bu görev ise operasyonları gerçekleştiren 

uluslararası misyonlara ve güvenlik birimlerine bırakılmaktadır. Öte yandan bu 

durum başka sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunların görevlerini 

icra etmesinde yaşanan temel sorunlar arasında, yerel sosyo-kültürel yapıyı 

bilmemelerinin yanında, konuşlandırılma zamanlaması, uygulamada yaşanan 

sorunlar ve kurumsal sürdürülebilirlik sorunları sıralanabilir.128  

Konuşlandırılmada boşluk adı verilen ilk durum, çatışmaların devam ettiği 

bir ortamda müdahale eden askeri birliklerden sıcak çatışma ortamının 

neticelenmesinin ardından görevin polis birimlerine devredilmesi aşamasında 

yaşanmaktadır. Burada yaşanan sorunun temel nedeni, sahadaki çatışma ortamının 

henüz polisin müdahale edebileceği seviyede olmamasıdır. Çünkü polisin görev 

yapabilmesi için minimum düzeyde istikrar ve güvenliğin sağlanmış olması 

gerekir. Polis, halen çatışmaların devam ettiği bir ortamda faaliyetlerini başarıyla 
yürütememektedir. Bu durum, ikinci sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır: 

Uygulamada boşluk. Sahada beliren güvenlik sorunları yerel güvenlik birimlerinin 

bulunmaması ya da yeteneklerinin sınırlı olması gibi nedenlerle yoğunlaşma 

                                                           

128  Michael J. Dziedzic, “The Public Security Challenge and 
International Stability Police Units”, Center for Strategic Research, (2012). 
http://sam.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2012/01/Michael-J.- Dziedzic.pdf, (e.t. 08 
Ağustos 2017). 
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eğilimi gösterirken müdahale eden uluslararası güvenlik kuvvetlerinden asker ya 

da polislerin yeteneklerinin dışında kalmaktadır. Çatışma ortamının değişmesiyle 

beraber barışı korumada görevli güvenlik birimlerinin yeterlilikleri ve yapıları da 

sorgulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla barışı koruma faaliyetlerinde görev alan 

birlikler sadece sahada karşılaşabilecekleri yukarıda sıralanan görevleri yerine 

getirmek değil aynı zamanda kurumların ve özellikle güvenlik kurumlarının 

yeniden yapılandırılması görevlerini de yerine getirmek zorunda kalmaktadırlar.129  

 

Sahada güvenlik kuvvetlerinin sıklıkla icra ettiği görevlerden bazıları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

- Toplumsal olaylara müdahale, 
- Arama tarama operasyonları, 
- Suçların soruşturulması, 
- Sınır kontrolü, 
- Keşif operasyonları, 
- Silahların toplanması, 
- Sosyal-psikolojik faaliyetler, 
- Organize suçlarla mücadele. 

 

Bu görevlerin yanına yerel güvenlik birimlerinin yapılandırılması 

eklenmelidir. Barışı koruma faaliyetlerinde görevli uluslararası güvenlik birimleri 

üstlerine düşen görevleri yerel kolluk birimleriyle yaptıkları iş birliği neticesinde 

icra edebileceklerdir. Bu nedenle diğer devlet kurumlarıyla beraber güvenlik 

kurumlarının da yeniden inşa edilmesi ya da reformu önem taşımaktadır. 

Öte yandan, yukarıda sıralanan bu görevler geleneksel güvenlik birimleri 

olan asker ya da polisin klasik yetenekleri ile tam örtüşmemektedir. Bu 

görevlerden bazıları her ikisinin yeteneklerinin de kullanılmasını gerektirirken 

bazıları ise herhangi birinin doğrudan sorumluluk alanına girmemektedir. Bu 

durum, söz konusu sorun alanlarına geleneksel asker ve polis yapısı dışında 

müdahale edilmesi ihtiyacını doğurmaktadır.  

 

 

                                                           

129  Dizedzic, “The Public Security Challenge…” 
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Çatışma Ortamlarında Yaşanan Değişime Cevap: Güvenlik 

Kuvvetlerinin Yapısında Değişim İhtiyacı 

 

İlk iki başlıkta değinildiği gibi, günümüz çatışma ortamı geçmişle 

kıyaslanamayacak ölçüde değişmiş ve karmaşıklaşmıştır. BM ise Soğuk Savaş 

sonrası artan güvenlik sorunlarına operasyon sayısında gerek operasyon sayısında 

artış yaparak, gerekse güvenlik birimlerinin yapısında polisin ağırlığını artırarak 

cevap vermiştir. Bir örnek verilirse eğer; 

- 1995’de 17 operasyonda 1169 polis, 60200 asker görev almıştır. 
- 2014’de 15 operasyonda 13180 polis, 83702 asker görev almıştır. 
- BM’de Barışı Koruma Operasyonları Bölümü’nde, 1993’de Polis Birimi 

oluşturulmuştur.130 
 

Öte yandan, bu birimlerin birbirlerinden ayrı teşkilatlara sahip olmaları 

hâlihazırda sahada bazı problemlere neden olabilmektedir. Tehdit, çatışma alanına 

gönderilen uluslararası katılımlı polis birimlerinin karşı koyma yeteneklerini 

aşmaktadır. Askeri kuvvetler ise kolluk bilgi ve yeteneklerine sahip olmadığından, 

çatışma alanlarında kullanılması etkinliklerini düşürmekte, aşırı güç kullanılması 

ve hukuki sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Her iki güvenlik biriminin 

farklı örgütsel yapılara sahip olmaları aralarındaki koordinasyonu da 

güçleştirmektedir. Sahada güvenlikle ilgili görev alan birimlerin genel olarak asker 

ya da polislerden oluşmasının aşağıda görülen tabloda olduğu gibi bazı sorunlara 

yol açma durumu bulunmaktadır. 

 

Tablo: Barışı Koruma Faaliyetlerinde Polis ve Asker 

Polis Asker 

Nispeten güvenilir ve emniyetli bir 

ortamda etkili olurlar. 

Askerlerin bu faaliyetlerde 
kullanılması savunma görevlerinde 

aksamaya neden olabilir. 
Kırsal alanda büyük kuvvetlerle 

faaliyet gösteren yasadışı örgütler 

kabiliyetlerini aşar. 

Askeri kuvvetlerin kullanılması yerel 

güvenlik birimlerinin kendilerini 

geliştirmelerine engel olur. 

                                                           

130  “Troops and Police Contributors Archieve (1990-2016)”, (30 

Haziran 2017), 
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_ archive.shtml 
(e.t. 08 Ağustos 2017). 
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Tehdidin büyüklüğü ile orantılı 

teşkilat ve teçhizata sahip 

değildirler. 

Askeri kuvvetlerin karşılarındakini 
düşman olarak görme ve bunun 

sonunda müdahalede sert davranma 

örnekleriyle karşılaşılmaktadır. 

Askerle koordineli hareket tarzı 

geliştirmekte ve uygulamada 

zorlanırlar. 

Askerlerin kolluk görevlerinde yer 

alması sivil-asker ilişkilerinin 

geliştirilmesinde iyi bir örnek 

oluşturmaz. 
Örgüt kültürü olarak yaygın ve 

yoğun şiddet içeren ortamlarda 

mücadeleye hazır değildirler. 

Kısa dönemde çatışmaları 

sonlandırsa da uzun dönem güvenlik 

inşasında etkinlikleri düşer.  
 

Yukarıda sunulduğu gibi polis nispeten güvenli ortamlarda etkin olarak 

kullanılır. Askerler ise yoğun çatışmaların yaşandığı ortamlar için organize olmuş 

ve eğitilmişlerdir. Askerler karşılarındaki tehdidi düşman olarak gördüklerinden 

buna göre hareket tarzı geliştirirler. Kendilerini sadece uluslararası çatışma hukuku 

kurallarına göre sorumlu hissederler. Görev alanlarında suç ve suçlulukla mücadele 

gibi konular bulunmadığından doğal olarak bu alanlardaki mücadele, 

yeteneklerinin dışında kalır. Müdahale edilen devletin iç hukuk kurallarını 

bilmezler ve kendi ülkelerinde de bu tip sorunlarla uğraşmadıklarından bilgi ve 

yetenekleri oldukça sınırlıdır.  

Polisler ise daha çok bireysel olarak görev yaparlar ve yoğun çatışma 

ortamlarında görev almazlar. Çatışmaların nispeten sakinleştiği koşullarda daha 
etkin olarak görev yaparlar. Ağır silahların kullanıldığı olaylara müdahale etmek 

bunların yetenek ve birimlerinin dışındadır. Örgüt kültürü olarak da yoğun şiddet 

ortamında ve kırsalda yapılan mücadelelerde etkili olarak kullanılamazlar. 

Özellikle çatışma sonrası ülkelerde icra edilen faaliyetlerde yaşanan 

sorunlar ve tehdit ortamı bu iki güvenlik biriminin tek başına çözebilme 

yeteneklerinin dışındadır. Bu nedenle çoğunlukla her ikisinin birbirleriyle 

koordineyle kullanılması ve tehdidin durumuna göre ilgili birimin müdahalesi esası 

benimsenmektedir. Fakat bu durum da farklı teşkilatlar altında çalışan, farklı görev 

alanları olan ve birbirinden ayrı örgütsel kültüre sahip bu güvenlik kuvvetleri 

arasında koordinasyon sorunlarına neden olmaktadır.  

Uluslararası operasyonlarda gören alan asker ve polis birimleri tehdit 

yapısındaki değişime ve bahsedilen görevlere kendilerini hazırlamak için yeni 

yetenekler kazanmaya çalışmaktadırlar. Örneğin polisler, yoğun çatışma 

ortamlarında kullanabilecekleri birlikler oluşturmuşlar ve daha çok askerlerin 

görev alanlarına giren konularda (yoğun şiddet ortamında muharebe, kırsal alanda 

gayrinizami harp, ağır silahların kullanılması vb.) eğitim vermeye başlamışlardır. 
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Bu birimlerin silah ve teçhizatları da askeri birliklere yakın hale getirilmiştir. 

Askerler de uluslararası barışı koruma görevleri üstlenecek birliklerini suçla ve 

özellikle organize suçlarla mücadele konusunda eğitmektedir. Askerler bir taraftan 

hukuki bilgi altyapılarını sağlamlaştırırken diğer taraftan savaş dışı koşullarda 

yüksek yoğunluklu silahlı mücadelelerin nasıl yapılabileceği ile ilgili yeteneklerini 

geliştirmeye çalışmaktadır. Fakat bu gibi tedbirler soruna kalıcı çözüm 

getirilmesinden ziyade geçici tedbir alınmasına ve misyonun etkinlikle icra 

edilmesinde yeni sorunlarla karşılaşılmasına neden olmaktadır.  

 

Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri 

Günümüz barışı koruma faaliyetleri, ayaklanmaları bastırma yöntemleri ile 

benzerlikler taşıdığından, bir taraftan sıcak çatışmalarla mücadele edilirken halkın 

kazanılmasını, diğer taraftan devlet kurumlarının inşası faaliyetlerini 

kapsamaktadır. Bu nedenle, askeri operasyonlar kaçınılmaz olarak bir yerde 

sonlandırılmalı, sonrasında yerel güvenlik güçlerinin inisiyatifinde fakat 

uluslararası güvenlik birimlerinin desteğinde tehdide uygun yapıda 

teşkilatlandırılmış kuvvetlerle güvenliğin sağlanması ve kurumların inşa edilmesi 

faaliyetleri devam ettirilmelidir. Barışı koruma operasyonlarında ortaya çıkan bu 

tehdit yapısı operasyonların çok boyutlu yürütülmesinin gerekliliğine neden 

olmaktadır.  

Bahse konu bu boyutlar içerisinde sosyo-kültürel, psikoloji ve ekonomi gibi 

toplumun içinde yaşadığı koşulların iyileştirilmesini hedefleyenlerin yanında 

güvenlik koşullarının iyileştirilmesini amaçlayanlar da bulunmaktadır. Fakat 
geçmiş barışı koruma operasyonlarında kullanılan geleneksel güvenlik birimlerinin 
günümüz barışı koruma görevlerindeki tehdit ortamında mücadele etmekte 

yeterliliği sorgulanmaktadır. Bu nedenle, barışı koruma faaliyetlerinde yukarıda 

bahsedilen “gri alanlarda” beliren “hibrit” tehditlerle “hibrit” güvenlik yapılarıyla 
mücadele edilmesi ihtiyacı hissedilmeye başlanmıştır. 

Barışı koruma operasyonlarında karşılaşılan güvenlik sorunları, hâlihazırda 

bazı ülkelerde mevcut olan “Askeri Statülü Kolluk Kuvveti” (ASKK) yapılarının, 

belirsizlik içeren ve hassas müdahale gerektiren güvenlik sorunlarında 

kullanılmasının etkinliği artırabileceği yönünde görüşler ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bir başka deyişle jandarma tipi kuvvetler olarak adlandırılan bu 

örgütlerin yukarıda sunulan güvenlik sorunlarına kendilerine has bazı özellikleri 

sebebiyle daha etkin cevap verebilecekleri iddia edilmektedir. Askeri statülü kolluk 

kuvvetlerini barışı koruma görevlerinde öne çıkaran özellikleri aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 
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- Tehditlere cevap verebilecek esneklikte örgütsel yapıları vardır. Polis ve 

askerin özelliklerini muhafaza ettiklerinden her iki görev yapısına 

kolaylıkla uyum sağlayabilirler.  
- Adli ve idari yapılarla hiyerarşi ve iş birliği içinde çalışabilirler. Askeri 

statülü kolluk kuvvetleri, kendi ülkelerinde mülki yapının bir parçası 

olarak çalıştıklarından yerel idari yapıya daha kolay uyum sağlayabilirler. 
- Düzensiz çatışma konusunda tecrübelidirler. Askeri statülü kolluk 

kuvvetleri, kendi ülkelerinde genelde ayaklanmalara karşı koyma ve 

terörizmle mücadele gibi operasyonlarda aktif olarak görev almışlardır.  
- Çatışma sonrası yaşanan tehdit ortamına benzer görevleri çoğunlukla 

kendi ülkelerindeki benzer sorunlarda icra tecrübeleri vardır. Askeri 
statülü kolluk kuvvetlerinin düzensiz çatışma konusundaki tecrübeleri 

çatışma sonrası ortamın karakteristikleri ile uyum gösterir.  
- Düzensiz çatışmalar ile çatışma sonrası ülkelerin sorun alanları genelde 

kırsal alanda meydana gelir ki bu bölgeler çoğunlukla jandarma tipi 

kuvvetlerin görev alanlarını oluşturur. 
- Askeri birlik yapısı ve polisin bireysel yetenekleri ile silah ve teçhizatını 

kullanabilme yeteneğine sahiptirler. Jandarma tipi kuvvetler, ağır silahlar 
hariç tutulmak üzere askeri birliklerin sahip olduğu silah ve teçhizata, 

asker ve polislerin aldıkları temel eğitim yeteneklerine sahiptirler.  
- Jandarma tipi kuvvetler halk içerisinde görev yaptıklarından, çatışma 

sonrası ortamlarda yaşayan insan topluluğu ile daha rahat iletişim 

kurabileceklerdir.  
 

Askeri statülü kolluk kuvvetlerinin bu yetenekleri uluslararası ortamda da 

kabul edilmeye başlanmış ve barışı koruma faaliyetlerinde daha fazla görev 

verilmeye başlanmıştır. Örneğin, ilk kez 1992’de İspanyol Guardia Civil Haiti’ye 

gönderilmiş, bunu Arjantin jandarması 1995’de El Salvador ile takip etmiştir.131 Bu 
alanda artan ihtiyaca Birleşmiş Milletler, barışı koruma operasyonlarında 1999’dan 

itibaren Özel Polis Birimleri (Formed Police Unit/FPU) oluşturarak cevap 
vermiştir. Bunların içerisinde üye ülkelerin jandarma birliklerinden çoğunlukla 

destek alınmıştır. FPU birimleri daha yüksek güvenlik tedbirlerinin gerekli olduğu 

koşullarda BM personelinin güvenliğini sağlarken polis operasyonlarına da destek 

olma görevleri üstlenmiştir. Bu anlamda ilk görev Kosova’da ve Doğu Timor’da 

                                                           

131  Annika S. Hansen, From Congo to Kosovo: Civilian Police in 
Peace Operations, Adelphi Papers, Vol. 41, No. 343, (London: Routledge, 2002), 
71-72. 
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icra edilmiştir. Bu birimlerin sayısı artmaya devam etmiş, 2000’de dokuz birimken 

2016’da 71 birime ulaşmıştır.132 

Bununla beraber, bu birimler uluslararası misyonlar içerisinde asker ya da 
polis kuvvetlerinin bir parçası olarak bulunmuşlardır. İlk kez Bosna-Hersek’te 

1998’de SFOR (Stabilisation Force in Bosnia and Herzegovina), sonrasında 

Kosova’da 1999’da KFOR (Kosovo Force) yapısı altında çok uluslu özel birimler 

(Multinational Specialized Unit/MSU) oluşturularak bu operasyonlara jandarma 

tipi kuvvetler doğrudan katkıda bulunmuşlardır. Öncekilerden farklı olarak bu 

birimlerde jandarma tipi kuvvetler çoğunlukla kullanılmış ve görevleri 

tanımlanmıştır.133 Bu görevler içerisinde geniş katılımlı toplumsal olaylara 
müdahale, suç ve suçlulukla mücadele, arama/tarama operasyonlarının yapılması, 

sınır kontrolü, keşif operasyonları, silahların toplanması, organize suçlarla 

mücadele gibi faaliyetler bulunmaktadır.134 

Avrupa Birliği şemsiyesi altında da jandarma tipi kuvvetlerin barışı koruma 

faaliyetlerine katıldığı dikkat çekmektedir. Örneğin, Avrupa Birliği Bosna-
Hersek’te operasyonel sorumluluğu aldıktan sonra MSU’nun yerine çoğunlukla 

jandarma birliklerinden oluşan IPU (Integrated Police Unit) oluşturulmuş, 

sonrasında kurulan Avrupa Jandarma Kuvvetleri (AJK) ilk misyonunu Bosna’da 

22 Kasım 2007-28 Ekim 2010 arasında icra etmiştir. Bunun yanında, AJK 

tarafından Haiti, Mali, Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde 

görevler üstlenilmiştir.135 Uluslararası ortamda artan bu ilginin Avrupa ülkelerinde 

jandarma tipi kuvvetlerin gelişimini de hızlandırdığı dikkat çekmektedir.136  

 

Tablo-2: Avrupa Ülkelerinde Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri 

Ülke 
Güvenlik 

Birimi 1991 2001 2011 2017 

                                                           

132  Formed Police Units, 2017, http://www.un.org/en/peacekeeping/ 
sites/police/units, (e.t. 12 Kasım 2017).  

133  Hansen, “From Congo to Kosovo…”. 
134  Fabian Kuehner, “The Impact of Organized Crime on Peace 

Support Operations”, Law Enforcement Within the Framework of Peace Support 
Operations, Roberta Arnold (ed.), (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), 84-
85. 

135  European Gendarmerie Force, http://www.eurogendfor.org (e.t. 
09 Ekim 2018). 

136  Cenker Korhan Demir, “Law Enforcement Forces with Military 

Status in Peacekeeping Operations”, Güvenlik Bilimleri Dergisi, 6 (2), (2017): 109-
133. 
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Fransa 

Gendarmerie 
Nationale 

89.300 100.700 103.376 103.400 

Silahlı 

Kuvvetler 
453.100 273.740 238.591 202.950 

İtalya 
Carabinieri 111.400 109.700 107.967 103.750 
Silahlı 

Kuvvetler 
361.400 230.350 184.609 174.500 

Hollanda 

Koninklijke 
Marechaussee 

3.900 5.200 5.911 5.900 

Silahlı 

Kuvvetler 
97.500 45.200 37.368 35.410 

Polonya 

Zandarmeria 
Wojskowa 

18.000 7.500 7.300 59.100 

Silahlı 

Kuvvetler 
287.000 198.545 100.000 99.300 

Portekiz 

Guarda 
Nacional 
Republicana 

16.700 25.600 26.100 22.400 

Silahlı 

Kuvvetler 
61.800 43.600 43.340 29.600 

Romanya 

Jandarmeria 
Romana 

34.800 53.000 57.000 57.000 

Silahlı 

Kuvvetler 
200.800 103.000 71.745 70.500 

İspanya 
Guardia Civil 63.000 71.260 79.950 75.500 
Silahlı 

Kuvvetler 
257.400 143.450 142.212 123.200 

Türkiye 

Jandarma 
Genel 
Komutanlığı 

70.000 100.000 100.000 152.100 

Silahlı 

Kuvvetler 
579.200 515.100 510.600 355.200 

 

Tablo-2’den de görülebileceği gibi örnek alınan ülkelerin hepsinde silahlı 

kuvvetler personel sayısında azalmaya gidilirken, İtalya haricinde askeri statülü 

kolluk kuvvetlerinin personel sayıları ciddi oranda artmıştır. Ülkelerin büyük bir 

çoğunluğunda bu değişimin yaklaşık iki kat olması dikkat çekicidir. Bu durum 
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açıkça Avrupa ülkeleri arasında jandarma tipi güvenlik birimlerine verilen önemin 

arttığını göstermektedir. 

NATO’nun ise son dönemde istikrar harekâtı adı altında bu konuya ilgi 

gösterdiği dikkat çekmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından ‘Polis İstikrar 

Birimleri’ (Stability Police Unit/SPU) olarak adlandırılan birlikler, NATO 
tarafından ‘Çok Uluslu Özel Birimler’ (Multinational Specialized Unit/MSU) 
adıyla kullanılmaktadır. NATO tarafından istikrar harekâtı altında toplanan 

faaliyetler konusunda 2014’de Vicenza/İtalya’da ‘İstikrar Harekâtı Mükemmeliyet 

Merkezi’ kurulmuş, 2018’de ise ‘İstikrar Harekâtı Kolluk Konsepti’ 

yayımlanmıştır. Jandarma tipi kuvvetlerin istikrar harekâtı kapsamında çok önemli 

roller oynadığı bu konseptte ifade edilmiş, Mükemmeliyet Merkezi’nde ise halen 

bu konuyla ilgili çalışma ve araştırmalara devam edilmektedir. Bu girişimlerle 

NATO, barışı koruma faaliyetlerindeki ‘gri alanlarda’ operasyonların 

yürütülmesiyle ilgili bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamaya 

çalışmaktadır.  

 

Barışı Koruma Operasyonlarında Kuvvet Yapısı 

Çatışmaların değişen doğası ve sonrasında icra edilen görevler, bu 

ortamlarda görev yapan birimlerin yapılarında da geleneksel anlayışın dışına 

çıkılmasını gerektirmektedir. Geleneksel kuvvet yapılarında asker ve polislerden 

oluşan bu birimlerin değişmesi ve tehdidin dönüşümüne etkili cevap vermesi 

beklenmektedir. Sahada beliren bu ihtiyaca yukarıda sunulan örneklerle cevap 

verilmeye başlandığı dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, askeri statülü kolluk 

kuvvetlerinin hibrit yapılarıyla, güvenlik ortamında karşılaşılan hibrit sorunlara 

daha etkili cevap verebilecekleri iddia edilebilir. Aşağıdaki şekilde sıcak çatışma 

tehdidinin azalma durumuna göre bu birliklerin yapısının nasıl olabileceğine 

yönelik öneride bulunulmuştur. 
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Şekil: Barışı Koruma Operasyonlarında Kuvvet Yapısı 

Şekil’den de takip edilebileceği gibi çatışma ve sonrası ortamlarında asker, 

jandarma ve polis birimleri beraber kullanılmalıdır. Oluşturulan güvenlik 

kuvvetleri kuvvet yapısı içerisinde bu birimlerin hangi ağırlıkla yer alacağı 

tehdidin tipi ve yoğunluğuna göre değişim göstermelidir. Esnek oluşturulan bu 

kuvvet yapısı içerisinde zamana göre tekrar değişime gidilebilmelidir.   

Bu kapsamda; çatışmaların halen devam ettiği ortamlarda oluşturulan 

kuvvet yapılarında askeri kuvvetlerin ağırlıkta olması kaçınılmazdır. Fakat 

çatışmalar bastırıldığında ve günlük hayatın kısmen normalleşmeye başladığı 

dönemlerde askeri kuvvetlerin kullanılması uygun karşılanmamaktadır. Çatışma 

ortamının sona erdirildiği, fakat yaygın ve organize şiddet eylemlerinin devam 

ettiği ortamlarda teşkilat ve teçhizat açısından bu tip tehditlerle mücadele 

edebilecek yetenekte birliklerin görevlendirilmesi uygun olacaktır. Hâlihazırda 
çeşitli ülkelerde teşkilatlanmış olan “askeri statülü kolluk kuvvetleri”, “hibrit yapısı 

ve karakteri” ile bu tip görevleri icra etme yeteneğine sahiptir. Jandarma tipi 
kuvvetler harekâtın her safhasında görev alabilecekleri gibi aynı zamanda asker ile 

polis arasında koordinasyonu sağlayan bir ara yüz gibi hareket edebilirler. Barışı 

koruma faaliyetlerinde icra edilecek görev tipleri ve tehdidin yapısına göre zaman 

içerisinde kuvvet yapısı tekrar değerlendirilerek saha koşullarını yansıtabilecek 

şekle uyumlu hale getirilmelidir. Bu şekilde esnek ve etkin bir kuvvet yapısı ile 

sahanın ihtiyaçlarına daha etkin cevap verilebileceği değerlendirilmektedir. 

 

Asker Jandarma Polis

Çok-----------------------------------------------------Tehdit-----------------------------------
--------------------Az 
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Sonuç 

Bu çalışmada temel olarak, barışı koruma faaliyetlerinin değişen doğası ve 

hibrit tehditlerin artması ile birlikte, alanda görev almak üzere oluşturulan güvenlik 

kuvvetlerinin yapısının değiştirilmesinin gerekliliği savlanmıştır. Bu kapsamda, 

askeri statülü kolluk kuvvetlerinin iyi bir alternatif oluşturabileceği iddia edilmiştir. 

Barışı koruma faaliyetlerinde yaşanan sistemsel sorunlar ve alanda yaşanan 

belirsizlikler yeni bakış açıları ve güvenlik yapılarına duyulan ihtiyacı 

pekiştirmektedir. Barışı koruma faaliyetlerinin sadece çatışmaları bastırmaktan 

ibaret olmadığı, uzun süreli ve savaşa varmayan ölçüde çatışmaları kapsadığı 

görülmüştür. Bunların büyük bir kısmı düzensiz ve uzun süren çatışmaları 

kapsamaktadır. 

Barışı koruma faaliyetleri, çoğunlukla çatışma ile çatışmasızlık ve sivil ile 

asker arasındaki gri alanlarda yürütülmeye başlanmıştır. Bu alanın en önemli 

özelliklerinden birisi taşıdığı çok boyutluluktur. Günümüzde güvenlik sorunlarının 

tanımlanmasında eş zamanlı ortaya çıkan çok boyutlu tehditleri tanımlamak 

maksadıyla sıklıkla ‘hibrit tehdit’ kavramı kullanılmaktadır. Hâlihazırda yaşanan 

tehdit ortamında yürütülen faaliyetler silahlı unsurlarla yapılan mücadelenin 

yanına, sosyal, ekonomik, psikolojik ve politik unsurları da eklemiştir. Dolayısıyla, 

hibrit hale gelen güvenlik sorunlarıyla mücadele hibrit olarak oluşturulan kuvvet 

yapılarına ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.  

Jandarma gibi askeri statülü kolluk kuvvetlerinin, tehdit ortamının ‘gayri 

nizami harp’ özelliklerini taşıdığı bu ortamlarda, taşıdığı yetenekler itibarıyla 

uygun bir askeri statülü kolluk kuvveti olduğu değerlendirilmektedir. Bu güvenlik 

teşkilatları sadece kendi yetenekleri nedeniyle değil; idari, adli, polis ve asker gibi 

birçok farklı kurum arasında koordinasyon sorunlarının çözülmesinde 

oynayacakları rol itibarıyla da barışı koruma faaliyetlerinin yürütülmesine olumlu 
yönde etki edebileceklerdir. Öte yandan, bu birimler elbette tek başlarına bu tehdit 

ortamında beliren sorunların tamamında faaliyet gösteremezler. Barışı koruma 

operasyonlarında kuvvet yapısı; tehdidin yoğunluğu ve biçimi ile yerel kurumların 

alabileceği inisiyatif düzeyi dikkate alınarak değişen yoğunluklarda askeri 

kuvvetler, jandarma birimleri ve polis unsurlarından oluşturulmalıdır. Ayrıca, 

güvenlik sorununa bütüncül çözümler sunabilmek ve çatışma sonrası ortamı 

yönetebilmek maksadıyla barışı koruma faaliyetlerinde beliren tehdidin diğer 

boyutlarıyla ilgilenecek unsurlar da güvenlik birimleriyle beraber kullanılmalıdır. 
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NARCO-DIPLOMACY: DETERMINANTS OF WAR ON DRUGS 
AND THEIR EFFECTS ON THE US FOREIGN POLICY 

Prof.Dr Ester RUBEN  
Res. Assist.  Onur AGKAYA* 

ABSTRACT  

Illicit drug-trafficking has become one of the major problems in 
international politics. The estimated size of the global illicit drug trade was more 
than 300 billion US dollars only in 2003 according to the reports of the UN Office 
on Drugs and Crime. Nonetheless, the level of violence related to drug-trafficking 
is more alarming. Between 2000 and 2010, Latin America, where the transnational 
drug-trafficking organisations have been active, suffered more than a million 
murders. By deploying a critical approach, this paper argues that the interventionist 
policies of the United States of America (US) have aggravated the situation in the 
region.  

In this respect, first, the paper asserts that the US' imposing its national 
drug-policies and the war launched on anti-cocainism from the beginnings of the 
20th century in a global-scale resulted in the establishment of Pan-American drug-
smuggling networks. In order to defend the arguments on the US policies' 
unexpected consequences, a brief history of illicit drug markets in the Americas 
will be represented. Secondly, the United States’ role as an actor in both Colombia 

and Mexico will be taken hold of. The paper contends that the active involvement 
of the US agencies, namely the Drug Enforcement Agency (DEA) and the CIA, 
have escalated the death-toll initially during cartel wars in Colombia between 1987 
to 1996, and also in Mexico since the 1980s to the present day. Consequently, the 
failures of both Plan Colombia and the Mérida Initiative in Mexico, which 

ostensibly converted coca-plantation into national security issues and militarised 
the process, also proved that the US neglected the societal cost of drug-trafficking 
and paved the way for human rights abuses not only committed by Colombian and 
Mexican governments but its agencies.   

Keywords: Narco-Diplomacy, War on Drugs, US Foreign Policy, 
Colombia, Mexico. 
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EVIDENCE FOR HOPE? ASSESSING THE CHANGING COURSE 
OF PALESTINIAN QUESTION BEFORE THE UN HUMAN 

RIGHTS COUNCIL 

Assoc. Prof. Gonca Oğuz GÖK* 

ABSTRACT 

Following World War II, human rights have become a “field of focus” in 

IR. In 1946, the UN created a sub-body which would deal with the promotion of 
human rights: The Commission of Human Rights (CHR). CHR helped enact 
various treaties on human rights field including Universal Declaration of Human 
Rights during the Cold War years. Yet, it’s been a quite hard time for human rights 

in 2000’s as there is a growing critique to the legitimacy, effectiveness and power 
of these treaties as well as the UN itself. In 2005 the UN has begun a process of 
reforming its human rights system by establishing the UN Human Rights Council 
(HRC). Palestine is the only case to feature as a permanent item in both human 
rights bodies with agenda “item 7”, as yet it is generally regarded as a clear 

evidence illustrating the failure of the UN as well as its human rights bodies. 
However, a prominent scholar on the field, Kathryn Sikking argues that the real 
“progress” or “success” in human rights could be traced by making an “empirical 

comparison” rather than “comparisons to an ideal”. Acknowledging that, the main 

research question of this paper is as follows:  Are there enough “evidences” 

supporting a progress in UN Human Right Council (HRC)’s effectiveness 

compared to the previous UN Commission on Human Rights (CHR) regarding the 
Palestinian question? In order to answer that question, the paper will comparatively 
examine the both institutions in order to see whether there exists a quantitative or 
qualitative change between HRC and CHR’s resolutions on the Palestinian issue.  

Keywords: Palestine, United Nations, Human Rights, Progress, Legitimacy. 
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ANALYSING THE USEFULNESS OF REFERRING 
INTERNATIONAL DISPUTES TO THE ICJ 

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Halil Mustafa BEKTAŞ* 

ABSTRACT 

The utility of referring any international dispute to the International Court 
of Justice (ICJ; hereafter “the Court”) is commonly acknowledged. There is no 

provision in the ICJ Statute to prevent states from referring further legal or non-
legal issues, such as political, economic and environmental ones, to the Court for a 
decision. It is also generally acknowledged that “the competence of the Court is 

already wide and there is nothing in the nature of the Court or its experience which 
suggests that the Court would be unable to deal with any particular category of 
disputes”. In fact, the Court itself is keen to deal with matters that encompass a 

variety of disputes. There are various reasons why states refer a wide range of 
issues to the Court. These include the fact that parties are not concerned with the 
Court’s expenses, that the Court’s decisions are directly binding on the parties, that 

it has developed a highly sophisticated jurisprudence on a variety of issues, and 
that its decisions could enhance the development of international law, as it is a 
principal organ of the United Nations. The current paper will firstly explain the 
power and functions of the Court, and then outline some key cases involving 
various matters in order to analyse how the Court comprises a successful 
international justice system. 

Keywords: International Court of Justice, international disputes, United 
Nations, the Court Statute, international legal order. 
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THE UNITED STATES OF AMERICA CONTEMPORARY 
SECURITY STRATEGY AND IT'S INTERNATIONAL 

IMPLICATIONS 

Ph.D. Magdalena Kumelska-KONIECKO 

SUMMARY: 

Contemporary vision of the United States security strategy is based on the 
assumption that world is a ground of competition, where states need to protect and 
secure their interests. For the USA under the presidency of Donald J. Trump the 
main vital interests are: protecting American people, the homeland and American 
way of life, promoting American prosperity, preserving peace through strength and 
advancing American influence. These interests correspond to America's First 
Doctrine, which was known during USA isolationism era. That kind of approach 
might be a threat for America's allies, especially from Central and East Europe and 
other partners counted into non-main international actors, as well as stability of 
global order.  

Washington want to face international challenges using its military strength. 
The United States perceive military power - not dialog and negotiations - as the 
most effective tool to secure its interests. Remembering the negative consequences 
of the primacy of hard power over soft power in the George W. Bush times, this 
strategy may cause more disadvantage than benefits. For the first time, since 9/11 
the U.S. strategy states that the main threat to American security possess not global 
terrorism, but China and Russia. From U.S. perspective the biggest challenge to 
America's security is Chinese and Russian policy and their attempt to diminish US 
worldwide influence. Without strong allies in particular European Union, the USA 
won't be able to face Russia and China challenge. 

Surprisingly, contemporary U.S. vision do not emphasize the need for 
world's democratization, which was present in America's doctrines since Woodrow 
Wilson times. That lead to another question - what kind of leadership the USA 
would like to pursue? The question is unfortunately still open - official documents 
do not reflect president Trump behavior. Chaotic American leadership is what a 
world full of new threats least need. 

Key Words: American foreign and security policy; international security, 
international relations. 
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INTRODUCTION  

On 27th April 2016 Donald J. Trump - yet a candidate for the United States 
of America president - announced premises of his future security strategy. The 
foundation of Trump's security strategy is based on the primacy of national 
interests, understood as American and economic nationalism, anti-interventionism 
and rejection of active international policy. This approach refers to I World War 
times, when president Woodrow Wilson to define the United States neutrality used 
America First term. Later, in the USA history America First motto was used by 
both representatives of Republicans and Democrats. Despite everything, America 
First doctrine meant disagreement with the USA intensified international activity.  

According to Donald J. Trump the negativing of international obligations is 
a declaration of the supremacy of sovereignty and the idea that all nations should 
embrace their own versions of his America First foreign policy approach137. 
Contemporary White House administration believe, that world order established 
after the end of II World War do not protect America properly. In president Trump 
opinion the liberal world order is a con job and America is paying too much and 
being swindled by its friends138. Contesting the world order, which gave U.S. so 
many advantages is not only irresponsible, but also is a threat for international 
peace. Just to remind, cold war, as well as, post-cold war security system is based 
on the transatlantic alliance, consisted with Western democracies leaded by the 
USA. When the II World War had finished, the United States started to adapt a set 
of rules, including promoting democracy and free trade, making enduring 
commitments to countries that share its values, protecting allies and building 
institutions, which built America's world position. Liberal world order encourages 
international cooperation, it also allows America and other countries to share the 
costs of preserving common defense and the free movement of goods and 
people139. It is true, that liberal order is not an excellent system, but none of these 
inconveniences invalidates the importance of sustaining a system in which 
international community gets more than other geometries of order will permit.  

Donald Trump's return to American patriotism for Western allies meant 
undermining almost 70 years old, shared tradition, which is a foundation of 
transatlantic alignment. President rhetoric relating migrations and immigrant, 

                                                           
137  W.J. Hennigan, We Reject Globalism. President Trump Took "America First" to the 

United Nations, "Time", 25.08.2018, http://time.com/5406130/we-reject-globalism-
president-trump-took-america-first-to-the-united-nations/. 

138  K. Schake, The Trump Doctrine Is Winning and the World Is Loosing, "The New York 
Times", 15.06.2018, https://www.nytimes.com/2018/06/15/opinion/sunday/trump-
china-america-first.html 

139  Ibidem.  
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NATO obligations, European Union was dividing Western allies. Declaring 
support for England leaving the European Union and calling NATO a bad deal140 
for U.S., president Trump created lots of unnecessary tenses between strategic 
allies, which significantly cooled down transatlantic relations. What worries the 
most, is USA strong criticism towards NATO. President Trump informed, that 
American obligation under fundamental article 5 of the North Atlantic Treaty 
should be conditional on countries financial contribution to the alliance141. Before 
the latest NATO summit in Brussels, American president sent to NATO countries 
leaders such as Germany, France, Spain - letters calling for higher defense 
payment142. It is worth knowing, that in 2014 during Newport (Wales) budget 
meeting, NATO countries agreed to pay 2% of their gross domestic product (GDP) 
towards the alliance defense budget, pleading to reach the target by 2024. 
Nowadays, only 4 NATO members, including the United Kingdom, Greece, 
Poland and Estonia are fulfilling Newport requirements. Republican 
administration, on the one hand, has a point demanding sharing equal cost for 
collective security. For many years NATO's members got used to situation, where 
Washington bears the biggest responsibility for sustaining international security 
stability. It's high time for allies to cooperate on equal terms, which means bearing 
common costs of participation. NATO as a security organization needs serious, 
substantive discussion about its challenges in difficult time. Discussion - not one 
country dictate - is what NATO require. Aggressive American approach will not 
bring Washington success, but only dilute transatlantic alliance. It might also 
divide allies, as it was during II Persian Gulf War, and negatively impact 
transatlantic security sphere. 

Contemporarily, not only NATO's budget concentrates transatlantic partners 
attention. Within the framework of Donald Trump America First strategy, 
Republicans decided to implement 25% duty on steel and 10% on aluminum for 
UE countries, Canada and Mexico. European Commission President - Jean Claude 
Junker - stressed U.S. decision as totally unacceptable, whereas Canadian prime 

                                                           
140  See: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/trump-nato-summit-hostility-

explained-defence-spending-germany-russia-a8441911.html; 
https://www.vox.com/2018/6/28/17513972/trump-nato-russia-putin-nafta; 
https://www.realclearpolitics.com/video/2018/07/11/trump_vs_nato_sec_were_suppos
ed_to_protect_you_while_germany_sends_billions_to_russians_very_sad.html.  

141  2016 Foreign Policy Election Guide, Foreign Policy Association, 
https://www.fpa.org/events/?act=events_list_past. 

142  P. Zimenicki, J. Palowski, Trump krytykuje kraje NATO. Uzna aneksję Krymu?, 

https://www.defence24.pl/trump-poskarzyl-sie-na-niedostatecznie-zaangazowane-
kraje-nato. 
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minister - Justin Trudeau - called tariffs an affront to the longstanding relationship 
between Canada and the U.S.143.  

The purpose of new tariffs is to enable USA steel and aluminum companies 
to increase the capacity utilization rate over 80%. According to J. Ferry these 
tariffs are aimed at redressing U.S. national security and they are a response to a 
serious decline of U.S. production and capacity of these two industries144. 
American tariffs most likely will hit products such as plated steel, slabs, coil, rolls 
of aluminum and tubes, raw materials which are used extensively across U.S. 
manufacturing, construction, and the oil industry. Entities covered by duties 
announced punitive reactions. The European Union applied 25% countervailing 
duties on American goods such as whiskey, jeans, motorcycles and decided to 
court procedure in World Trade Organization. Canada since 1st July levied tariffs 
on American products worth about $ 13 billon Mexico, on the other hand, imposed 
duties on American steel, pork legs and shoulders, apples, grapes, blueberries and 
cheese. Economists expect the duelling taxes to have a relatively limited impact on 
the overall US economy, but they say the measures will touch most parts of the 
country and lead to higher prices for everything from televisions to vitamins145.  

President Donald J. Trump believe putting America first is the duty of 
American government and its also the foundation for U.S. leadership in the world. 
Republican administration share a view, that strong America is in the vital interests 
not only the American people, but also those around the world who want to partner 
with the United States in pursuit of shared interests, values, and aspirations146. The 
contemporary U.S. security strategy concentrates American vital interests 
around147:  

1. Protecting American people, the homeland, and the American way 
of life. Washington plans to strengthen border control and reform immigration 
system; protect critical infrastructure against cyber attacks; improve missile 
defense system; pursue threats to their sources. 

2. Promote American prosperity. U.S. will rejuvenate the American 
economy that benefit American workers and companies and embrace America's 
energy dominance. The USA will be against unfair economic practices and those 
                                                           
143  US tariffs: Steel and aluminum levis slapped on key allies, 31.05.2018, 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44320221. 
144  J. Ferry, US steel and aluminum tariffs - the right move at the right time, 6.12.2018, 

https://thehill.com/opinion/international/390375-us-steel-and-aluminum-tariffs-the-
right-move-at-the-right-time. 

145  N. Sherman, Who is losing out form Trump's tariffs?, 13.04.2018, 
https://www.bbc.com/news/business-43731798 

146  National Security Strategy of the United States of America, December 2017, p.1. 
147  Based on: National Security Strategy of the United States of America, December 2017. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

771 

who illegally acquire American intellectual property. Washington must preserve 
leading position in research and technology.  

3. Preserve peace through strength. America will rebuild its military so 
that it remains preeminent; will deters adversaries and if necessary fight and win. 
U.S. will compete with all tools of national power . Washington will strengthen its 
military capabilities, including those in space and cyberspace. 

4. Advance American influence. U.S. will continue to champion 
American values and offer encouragement to those struggling from human dignity 
in their societies. Washington is also willing to promote a development model that 
partners with countries that want progress, consistent with their culture based on 
free market principles, fair and reciprocal trade, private sector and the rule of law. 
What is more, the USA would like to lead in multilateral organization, so that 
American interests and principles will be protected.  

Trump administration sees the world as ground of competition, where major 
threat to Pax Americana creates Russia and China attempts to diminish U.S. 
international position.  

For the first time, since 9/11 al-Qaeda attack, National Security Strategy 
constitute that the biggest risk to U.S. bring Russia and China, using propagandist, 
conventional and nuclear abilities. Those two countries aspire to change the world 
order, where the USA will no longer play superpower role. Washington cannot 
allow a situation in which their significance will greatly depreciate. Taking into 
account vital interests and threats, U.S. plans to redouble its commitment to 
establish alliances and partnership, expand relations with new partners who share 
respect to American values. To balance Chinese power in Asia Pacific Region, the 
United States is going to deepen strategic partnership with India and support 
India's role in Indian Ocean security. In Russian Federation case, Washington plans 
to cooperate with European leaders to counter Russian subversion and aggression.   

National Defense Strategy also perceive inter-state strategic competition, 
not terrorism as the primary concern in U.S. national security148. NDS same as 
NSS lists China and Russia as the central challenges to U.S. prosperity and 
security. To meet such a challenging strategic environment, the NDS calls for more 
lethal, resilient, and rapidly innovating Joint Force, combined with a robust 
constellation of allies and partners to sustain American influence and ensure 
favorable balances of power149.  

NDS is based on the recognition of threats from 4+1 format - China, 
Russia, North Korea, Iran and non-state actors for instance terrorist 

                                                           
148  National Defense Strategy 2018, http://nssarchive.us/wp-

content/uploads/2018/01/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf. 
149  K.A. Grieco, The 2018 National Defense Strategy: Continuity and Competition, 

"Strategic Studies Quarterly", Summer 2018, No 2, Vol. 12, p. 5. 
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organizations150. NDS sees necessity for technical modernization of American 
Joint Force, especially nuclear triad, missile defense, navy and abilities to act 
power in space and cyberspace.  

National Security Strategy, as well as National Defense Strategy, herald a 
significant shift in American international course. This is a result of changes taking 
place in global security environment. As National Defense Strategy states security 
environment is more complex and volatile than any we have experienced in recent 
memory151. Knowing that Republican administration represent a view that 
international challenges must be faced by using military strength152.  

The United States under Trump presidency perceive hard power as the most 
effective tool to secure its interests at home and around the world. More 
importantly, Washington sees military domination as essential condition of 
effective diplomacy, which means that U.S. do not recognize soft power as a basic 
element of diplomacy. According to National Security Strategy, America's military 
domination will discourage its opponents to question U.S. freedom of action in 
military, economic and political dimension153. Although U.S. security strategy is 
giving priority to military solution, it does not specify the condition of using 
strength. What we know is a reservation America's right to military act, when 
traditional methods such as deterrence will fail. This involve threats posed by non-
state actors, mainly jihadist organizations. This statement is similar to Bush 
Doctrine assumption considering using preemptive actions: The United States will 
not use force in all cases to preempt emerging threats, nor should nations use 
preemption as a pretext to aggression. Yet in the age where the enemies of 
civilization openly and actively seek the world's most destructive technologies, the 
United States cannot remain idle while danger gather154. Contemporary security 
strategy states also, that in case of attack on the United States, Washington will 
conquer - not punish - its adversaries. 

President Trump prioritizing strength factor in international relations must 
be aware of the possible countering actions. It is most likely that those actions will 
                                                           
150  M.A. Piotrowski, Zmiany w głównych założeniach Strategii Obrony Narodowej USA, 

"Biuletyn PISM", 26.01.2018, No 14. 
151  National Defense Strategy 2018, http://nssarchive.us/wp-

content/uploads/2018/01/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf. 
152  M.A. Piotrowski, B. Wiśniewski, Strategia bezpieczeństwa narodowego USA: 

podejście administracji Trumpa, "Biuletyn PISM", 21.12.2017, No 128. Compare 
also: National Security Strategy of the United States of America, August 1991; 
National Security Strategy of the United States of America, February 1996, National 
Security Strategy of the United States of America, March 2006, National Security 
Strategy of the United States of America, May 2010, National Security Strategy of the 
United States of America, February 2015. 

153  See: National Security Strategy of the United States of America, December 2017. 
154  National Security Strategy of the United States of America, September 2002, p. 15. 
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be taken by Russia Federation and the People's Republic of China, who happen to 
cooperate tightly in many crucial areas form economy to security.  

Since 2003 bilateral trade volume between Russia and China increased 
more than 6 times over the last 10 years, reaching $ 95.3 billion in 2014155. Some 
experts predict that at the end of 2018 volume of mutual trade between Russia and 
China may reach $ 100 billon156. China is the biggest Russia's trade partner, Russia 
on the other hand displaced Saudi Arabia as China's top supplier of crude oil in 
2015. In December 2019 the new pipeline - Power of Siberia - will be delivering 
38 billion cubic meters of natural gas per year to Northern China. Russian and 
Chinese economies are complementary: China is the world’s biggest manufacturer, 

and Russia is among the largest exporters of energy and raw materials. China has 
a shortage of arable land, and Russia a surfeit. Even their demography offers 
opportunities. China has a majority of men, whereas Russia has the opposite157. 

Not only economy is important factor of Russian-Chinese cooperation. 
Military area is equally important. Russia and China are selling each other 
armaments, which constitute a high level of trust between parties. For example, in 
2018 China took delivery of Russia's most advanced S-400 air-defense system and 
SU-35 fourth-generation fighter aircraft. The deepening military bond between 
Moscow and Beijing, gives China valuable access to Russian military technology 
and Russia's field experience in Syria and Ukraine. Russia and China regularly 
cooperate in bilateral exercise, but on September 2018 for the first time in history, 
Moscow has integrated Chinese forces into its annual strategic exercises typically 
reserved for Russia's closest allies: drones, paratroopers, artillery and warplanes 
deployed in mock battles. 3,200 Chinese troops alongside with 300,000 Russian 
forces trained in Western Siberia during Vostock 2018 military exercise. 
According to A. Gabuev the massive Chinese-Russian exercise is a clear message 
to the United States and Europe: if you continue to pressure us with sanctions, 
tariffs, and military deployment, we will join hands and push back158.  

Most importantly, both countries have nonconfliting security concerns and 
share the same view of the need to limit America's world domination. Enhanced 
trust between Russian and Chinese militaries will probably lead to growing 

                                                           
155  Russia-China trade, http://www.rcif.com/russia-china-trade.htm. 
156  Russia-China trade turnover to hit $ 100 billion in 2018, 

https://www.rt.com/business/443305-china-russia-fifty-billion-trade/. 
157  M. Champion, Trump's Trade War is Making Russia and China Comrades Again, 

5.11.2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-05/trump-s-trade-war-
is-making-russia-and-china-comrades-again. 

158  A. Gabuev, Why Russia and China are Strengthening Security Ties? Is the U.S. 
Driving them Close Together?, 24.09.2018, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-09-24/why-russia-and-china-are-
strengthening-security-ties. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

774 

cooperation and coordination in cyberspace, particularly when it comes to probing 
vulnerabilities in U.S. military and civilian communication systems159.  

Today, close Russian-Chinese relations are challenging not only United 
States, but also Western international community. For years, the West 
overestimated Russian-Chinese hostility, believing that cold war experiences 
would prevent sides form collaboration. And yet Russian-Chinese cooperation is 
doing more than well. Some experts says that aggressive U.S. and European Union 
strategy, especially noticed after the annexation of Crimea, permitted on Russian-
Chinese rapprochement160. The same view share critics of the Trump 
administration's National Security Strategy emphasizing that by grouping an 
overtly hostile Russia with a less aggressive China, Washington risks driving them 
toward greater cooperation against the United States161. Without strong supporters 
it will be extremely difficult for the USA to challenge Russian-Chinese duet. At 
all, it is not obvious, that America's Western alliances will be keen to cooperate 
together against Russia and China. Recent affairs in transatlantic alliance go 
against the United States policy. As far as Western strategy towards Russia seems 
to be consistent, China case is not that clear. Many European countries perceived 
China through the prism of economic advantages, especially attractive is the Belt 
and Road Initiative. The protectionism policy of the United States may push 
Europe into Chinese economic arms. A European-Chinese rapprochement would 
be very dangerous for the USA, not only in economic terms, but also in political 
and security sphere. Imagine a situation in which the European Union decides to 
abolish the arms embargo on China. 

Deliberately creating chaos tactics is according to J. Goldberg a significant 
element of Donald J. Trump international approach162. The president believe that 
permanent destabilization generate U.S. advantage. The White House Official said 
that American president believes that keeping allies and adversaries alike 
continually off-balance necessarily benefits the United States, which is still the 

                                                           
159  Ibidem.  
160  See: A.S. Weiss, R. Nephew, The Role of Sanctions in U.S.-Russian Relations, 

11.06.2016, http://carnegieendowment.org/2016/07/11/role-of-sanctions-in-u.s.-
russian-relations-pub-64056 

161  A. Troianovski, A. Fifeld, P. Sonne, War games and business deals: Russia and China 
send a signal to Washington, 11.09.2018, 
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/war-games-and-business-deals-
russia-china-send-a-signal-to-washington/2018/09/11/35371ff2-b5b9-11e8-a2c5-
3187f427e253_story.html?noredirect=on&utm_term=.565e8ab43fbd. 

162  J. Goldberg, A Senior White House Official Defines the Trump Doctrine: "We're 
America, Bitch", 11.06.2018, https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/a-
senior-white-house-official-defines-the-trump-doctrine-were-america-bitch/562511/.  
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most powerful country on Earth163. Republican administration approach towards 
Middle East issues is the best example of the White House representative opinion.  

On 14th May 2018 American delegation consisted with Ivanka Trump and 
her husband Jared Kushner made the official opening of the U.S. Embassy in the 
holy city of Jerusalem. It was a direct consequence of president Donald J. Trump 
decision concerning the relocation of U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. 
The Embassy relocation means violation of international law, which prohibits 
recognition of illegal territorial acquisition. It also indicate moving away from the 
current, almost 40-years old policy of previous administrations. On political terms, 
step made by Donald J. Trump administration signifies recognition Jerusalem as 
the capital of Israel. This is also a clear message to the international community 
that U.S. fully accepts Israel's strategy leading up to change the status of the holy 
city of Jerusalem164. Even if Israel is in favor, this decision will definitely bring 
negative consequences to the Middle East region. We can expect inflaming 
situation between Palestinian and Israeli. While Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu said the embassy move marked a "glorious day", and as the USA 
delegation posed for photos, hospitals in the besieged Gaza Strip called for urgent 
blood donations as Israeli forces fired live ammunition at unarmed Palestinians 
demonstrating for the right to return to the homes from which they were violently 
expelled from in 1948165.  

Such unambiguous espouse to Israel completely discredits the United States 
mediator's role in Palestinian-Israel conflict. Moreover, it strengthen America's 
negative image among Muslims community, who allege Washington of being 
partial. On the other hand, peace process in situation, where Hamas opposes talks 
with Jews and questions Israel right for existence, is unlikely to successes. Even if 
Washington is seen by many as nonobjective honest broker, without its support - 
peace process have no chance of good fortune.   

In short period of time, we can expect radicalization of Palestinians and 
other Arab societies spirits. Palestinians hopelessness might lead them to further, 
military escalation.  

                                                           
163  Ibidem.  
164  P. Sasnal, S. Zaręba, Prawne i polityczne konsekwencje przeniesienia ambasady USA z 

Tel Awiwu do Jerozolimy, "Biuletyn PISM", 17.02.2017, No 18. 
165  World leaders react to US embassy relocation to Jerusalem. A round-up statements 

after US moves its embassy to Jerusalem and dozens of Palestinian are killed in Gaza 
rallies, 14.05.2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/05/world-leaders-react-
embassy-relocation-jerusalem-180514142652207.html. 
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The question now is whether the hundreds of casualties will trigger an 
uprising, or intifada, that spreads to the West Bank166. That kind of scenario would 
be a disastrous for the region, but not so much for external powers such as the 
USA. Chaos can be a starting point in creating a situation complied with the 
strongest powers interests. As it was mention before, president Trump believes that 
permanent destabilizations establish U.S. advantage.  

It's difficult to judge, how the situation will impact America's relations with 
Egypt and Jordan - the closest Washington Arab allies in the Middle East. It should 
be emphasized that their role in the region form Israel's security perspective is 
essential. Egypt as well as Jordan condemned Embassy relocation. The Arab 
League, consisted with 22 states including Egypt and Jordan, was very critical 
about American approach, calling it as a blatant attack on the feelings of Arabs and 
Muslims and a grave violation of the rules of international law that would 
destabilize the region167. 

Interestingly, the embassy move comes swiftly after America’s withdrawal 
from the Iranian nuclear deal, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
which will merely encourage Iran to go nuclear, if only to balance Israel’s 

missiles168. President Trump's withdrawal from the Iran nuclear deal has left Israel 
to reassess its policy toward Iran and how to advance its key national-security 
objectives, which are: preventing Iran from acquiring nuclear weapons, thwarting 
Iran’s aspirations for hegemony, changing the fundamentally hostile and radical 

orientation of the regime, and preventing future military conflict. The deal made 
some progress on the first two fronts - delaying Iran’s nuclear-weapons program by 
more than a decade, and preventing war from breaking out in the near term, but 
failed on the other two metrics, fortifying the regime and giving it a free hand to 
build and use its conventional forces169. 

                                                           
166  B.P. Usher, Jerusalem embassy: Why Trump's move was not about the peace?, 

15.05.2018, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44120428. 
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168  Trump moving the US embassy to Jerusalem may cause a chain reaction in the Middle 
East that he can't control, 14.05.2018, 
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the Iran Deal, 10.06.2018, 
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The full consequences of President Trump’s withdrawal remain to be seen, 

but now we can see that American leadership on the world stage is weaker than it 
was before—and yet Americans and interests abroad are no safer in exchange170. 

CONCLUSIONS 

The United States Security strategy established by president Donald J. 
Trump constitute a rejection of the previous administration international course. 
The Nuclear Deal with Iran, the rapprochement with Cuba, the Paris climate 
agreement and the Trans-Pacific Partnership (TPP) were signature deals of 
Obama’s trade and foreign policy and all have been withdrawed. 

Donald J. Trump government returned to unilateral and offensive approach. 
Although, unilateralism is very characteristic to Republicans administrations, 
Democrats have also reached to its premises. Overusing unilateral policy may 
cause danger consequences, as president George W. Bush has found out during his 
first term.  

Controversies around president Trump and his tweet diplomacy do not built 
international support for U.S. international policy and America's global leadership. 
What is striking, Republican administration doesn't explain international 
community what kind of leadership the United States would like to pursued. The 
National Security Strategy also do not indicate America's leadership role, which 
may indicate lost of U.S interest in further fulfilling that part. If this suppositions 
were confirmed, it would lead to negative consequences for countries in some 
extent dependent on American security guarantees, like Poland for example.  

The main problem with U.S. contemporary administration is a sharp rift 
between official documents and president Trump public or Internet statements. 
This lack of cohesion cause a problem with reading the real America's intensions. 
Such misguided and chaotic strategy is too risky for dangerous times we are living 
in.   
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AVRUPA BİRLİĞİ-KARADAĞ İLİŞKİLERİNDEN HAREKETLE 

GÜVENLİĞİN KALKINMA BOYUTU 

Doç. Dr. Murat Necip ARMAN  
Selahattin ERTÜRK* 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte sınır aşan tehditlerin varlıkları tüm dünyada 
hissedilmeye başlamıştır. Küreselleşmenin devletleri ve bireyleri birbirilerine 
bağlama ve devletlerin sınırlarını görece ortadan kaldırma rolünden hareketle 
dünya üzerinde bir devletin yaşadığı güvensizlik diğer devletlerin de kendilerini 
güvensiz hissetmelerine yol açmaktadır. Bir bölgede yaşanan etnik tansiyonların 
diğer devletlere sıçraması, ekonomik krizlerin küresel boyutta tüm devletleri 
etkilemesi, savaş sebebiyle gerçekleşen kitlesel göçler ve terör eylemlerinin tüm 
dünyaya sıçraması gibi olumsuz sonuçları karşımıza çıkarmaktadır. Bu noktada 
belirtilen tehditlerle kapsamlı ve çok boyutlu bir mücadelenin sağlanabilmesi 
amacıyla 1994 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yeni bir güvenlik yaklaşımı 
ortaya koyulmuştur. 1994 tarihli İnsani Kalkınma Raporu’nda ortaya koyulan insan 
güvenliği kavramı ile birlikte bireylerin ekonomik, sosyal, siyasi, eğitim, sağlık ve 
çevre güvenliği gibi alanlarda güvenliklerinin sağlanması amaçlanmıştır. Bireylerin 
güvenliği konusunu öne çıkaran insan güvenliği yaklaşımının öne çıkardığı bir 
diğer husus kalkınmadır. Devletlerin kalkınması sayesinde bireylerin güvenliğini 
sağlama noktasında başarıya ulaşacakları vurgulanmıştır. İnsan güvenliği sayesinde 
güvenliğe kalkınma boyutu kazandırılmıştır. 

Bu çalışmada, insan güvenliği kavramının güvenlik literatürüne 
kazandırdığı kalkınma kavramı güvenlik çalışmaları açısından ne ifade etmektedir 
ve Avrupa Birliği’nin uygulamış olduğu koşulluluk stratejisi ile insan güvenliği ve 
devletlerin kalkınması arasında bir ilişki var mıdır sorularına Karadağ örneğinden 
hareketle cevap aranacaktır. Bu çerçevede küresel ölçekte insan güvenliğinin 
uygulayıcısı konumunda bulunan Avrupa Birliği’nin Karadağ’da uyguladığı 
koşulluluk stratejisi ve genişleme politikasının Karadağ’da ortaya çıkardığı 
kalkınma ve insan güvenliği alanındaki ilerlemeler incelenecektir. Karadağ’ın 
kaydetmiş olduğu ilerlemeler Birleşmiş Miletler tarafından çıkarılan İnsani 
Kalkınma Raporları, Global Peace Index ve Transparency International’in verileri 
kullanılarak sektörel bazda değerlendirilecektir. Sonuç olarak Karadağ’da ortaya 
çıkan ilerlemeler ışığında Avrupa Birliği’nin bu ilerlemelerdeki rolü ve insan 
güvenliği kavramının güvenlik çalışmalarına kazandırdığı kalkınma boyutu ortaya 
koyulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Güvenliği, Küreselleşme, Kalkınma, Avrupa 
Birliği, Karadağ. 

                                                           
*  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler 
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AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’NE 

UYUM POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üy. Selma ŞEKERCİOĞLU 

ÖZET 

İklim değişikliği kaynaklı çevresel felaketler 21. yüzyılın en önemli 

sorunlarını oluşturmakta ve bu sorunların çözümü için çeşitli kamusal planlamalar 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 1990’lı yıllar ile birlikte iklim değişikliği 

politikaları üzerine yapılan akademik çalışmalarda artış olmuştur. Bu çalışmalar 

çoğunlukla iklim değişikliği kaynaklı sorunların çözümüne odaklanmaktadır. Bu 

kapsamda literatürde uyum ve azaltım olmak üzere iki tür iklim politikasının 

üzerinde durulmaktadır. Azaltım politikaları sera gazı azaltımı yoluyla iklim 

değişiminin hızını yavaşlatmaya odaklanırken, uyum politikaları iklim ile bağı olan 

enerji, tarım gibi farklı politika alanları kapsamında teknolojik gelişmelerin 

desteklenmesiyle iklime daha duyarlı bir yönetim ve yaşam tarzını kapsar. Bu 

politikanın temel hedefi değişim ile başa çıkma yeteneğinin kazanılmasıdır.  

Öte yandan, çevresel felaketler; sel, fırtına, kasırga, kar fırtınası gibi ani 

hava olayları ile uzun süreli sıcak dalgalarının yarattığı kuraklık gibi çok sayıda 

insanın yaşamını doğrudan etkileyen olaylar olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda, 

çevresel felaketlerin iklim değişikliği kaynaklı olduğuna dair mevcut bilimsel 

veriler devletleri bu konuda politika geliştirmeye yöneltmektedir. Ancak uyum 
politikaları maliyetli bir politika alanı olduğundan küresel anlamda çok yavaş bir 

gelişim seyri izlemektedir.  

İklim politikalarının planlanması konusunda öncü rol oynama yeteneğine 

sahip Avrupa Birliği (AB) dahi uyum konusunda ilk Strateji Belgesini 2013 yılında 

yayınlamış ve 2016-2018 yılları arasında kamu istişare süreci işlemiştir. Türkiye 

ise uyum belgesini 2011 yılında hazırlamıştır. Bu kapsamda bu çalışma içerisinde 

AB’nin “İklim Değişikliği’ne Uyum Stratejisi” ile Türkiye’nin “Uyum Stratejisi ve 
Eylem Planı”’nın ana hatları incelenecek ve uyum politikalarının karşılaştırması 

yapılacaktır. Kamu sektörlerinin rollerinin irdeleneceği ve pratikte 

uygulanabilirliklerinin tartışılacağı bu çalışma ile AB çalışmalarına farklı 

düzeylerden kamusal katılım motiflerinin etkisi ile AB ve Türkiye sınırlarında 

gerçekleşen çevresel felaketlerden örneklerin değişimi karşılaştırmalı olarak 

irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, uyum politikaları, çevresel 

felaketler, Avrupa Birliği, Türkiye. 
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BREXIT SONRASI AB GENİŞLEME SÜRECİ VE BATI 

BALKANLARIN GELECEĞİ: FIRSATLAR VE RİSKLER 

Dr. Mehmet Cem OĞULTÜRK* 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin 

(Brexit) Avrupa Birliği’nin genişleme politikasına hem taraf olan Balkan ülkeleri 

hem de bölge üzerinde etkili olan aktörler açısından siyasi, ekonomik ve toplumsal 

açıdan incelemektir. AB’ye katılım süreci, Balkan ülkelerinde siyasi ve ekonomik 

reformların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmıştır. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 

ayrılma kararının siyasi ve ekonomik etkileri ise yalnızca Britanya’da ve AB üye 

ülkelerinde değil, AB’ye katılımın ortak dış politika hedefi olduğu Batı Balkan 

ülkelerinde de görülecektir. Brexit ile kan kaybeden ve ekonomik açıdan 

zayıflayan AB’nin bu safhada Batı Balkan ülkelerine sunduğu üyelik perspektifini 

güçlendirme çabalarını, bölge üzerinde özellikle Rusya Federasyonu ve 

Türkiye’nin etkisini azaltmaya yönelik bir hamle olarak görmek mümkündür. Bu 

çalışmada ayrıca, Batı Balkan ülkelerinin AB’ye adaylığının yeniden süper güç 

olma hedefinde olan Rusya ve üyelik müzakereleri açık uçlu devam eden Türkiye 

açısından da değerlendirilmesi yapılacak, Balkan ülkelerinin AB, Rusya 

Federasyonu ve Türkiye arasında kalmasının bu ülkeler üzerindeki etkileri 
sorgulanacaktır. Çalışmada, kavramsal, kuramsal ve tarihsel bir çerçeve 

oluşturmak maksadıyla nitel araştırma yöntemlerinden içerik ve söylem analizi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Brexit sürecinin AB’yi genişleme yolunda 

adımlar atmaya zorladığı, Rusya Federasyonu’nun Balkanlar üzerinde etkisini 

sadece yumuşak gücü ile değil sert gücü ile de gösterebileceği, Türkiye’nin ise 

yumuşak güç unsurları ile sınırlı bir etki yaratabileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Brexit, AB Genişleme Süreci, Batı Balkanlar, Rusya 

Federasyonu, Türkiye. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*  Milli Savunma Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmaları 
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MEKÂNIN KOMPARTIMANLAŞMASI VE TERITORYALITE: 

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YAYILMACI SINIRLANDIRILMASI 

Arş. Gör. Samet YILMAZ* 

ÖZET 

Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin yayılmacı nitelikte bir mekânsal ayrışım 

çerçevesinde mekânı kompartımanlaştırması ve bu ayrımın ortaya çıkardığı 

teritoryal dizayn tartışılacaktır. Temel mekânsal kontrol stratejilerinden biri olan 

teritoryalite, siyasal nitelikteki örgütlenmelerin uyguladığı, mekân üzerinde kontrol 

kurmak ve mekânı diğer mekânlardan ayırmaya yönelik girişimlerin başında 

gelmektedir. Siyasal nitelikteki örgütlenmeler, kendi mekânlarını diğer 

mekânlardan ayırarak mekânı kompartımanlaştırmaya çalışırlar. Coğrafi sınır 

çekme ve dışarıyla olan etkileşimlerin sınır çekilen mekânsallık üzerinden işlemesi, 

mekânın kompartımanlara ayrıştırılmasında uygulanan birincil nitelikteki 

stratejilerdir ve teritoryal bir ayrışma ortaya çıkarmaktadır. Bu şekilde içerisi ile 

dışarısı ayrıştırılmış olur ve etkileşimler, böyle bir yapısallaşma çerçevesinde 

düzenlenir. Açıktır ki modern devlet, mekân üzerinde teritoryal nitelikte kontrol 

kurulması noktasında en belirgin aktörlerden biridir. Güçlü bir mekânsal konteyner 

(container) olan modern devlet, içerisi-dışarısı ayrımının yoğun olduğu bir 

örgütlenme modelidir. Bununla birlikte mekânsal ayrım, yalnızca modern devlete 

özgü bir nitelik değildir; feodal devletler, şehir devletleri, imparatorluklar vb. 

yapılanmalar da mekânsal ayrımın şu veyahut bu şekilde gerçekleştirilmesini 

sağlamaya yönelik örgütlenmelerdir. Benzer şekilde Avrupa Birliği de kendi 

mekânını çevrelemeye ve diğer mekânlardan ayırmaya çalışmaktadır. Birlik, 

mekânsal ayrışım noktasında hem modern devletlere hem de geleneksel 

imparatorluklara benzer nitelikler göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mekânın Kompartımanlaşması, Teritoryalite, 

Sınırlandırma, İçerisi-Dışarısı Ayrımı, Avrupa Birliği. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*  Bursa Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
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III. OTURUM 

Panel 25 (P. Kur. Yb.İlker ÇELİKCAN Salonu) 

(2. GÜN-SAAT: 15: 30–16: 45) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Buğra ÖZER 

 

 

 

"Uluslararası Güvenlik Politikaları ve Karmaşıklık Kuramı 

Arasındaki Etkileşim: Türkiye Kapsamında Devleti Ve Kamu 

Politikalarını Yeniden Tahayyül Etmek" 

 Doç. Dr. Buğra ÖZER ve Dr. Öğr. Üy. Aslıhan Özel ÖZER  

 

“Verinin Dönüşüm Sürecinde Veri Güvenliği ve Milli Güvenlik 

Etkileşimi” 

 Dr. Öğr. Üy. Ahmet Naci ÜNAL 

 

“2000’li Yıllardan İtibaren Türkiye’de Sivil-Asker İlişkilerinde 

Yaşanan Kuramsal Değişim” 

 Dr. Öğr. Üy. Tacettin Gökhan ÖZÇELİK 

 

“Rahip Brunson Olayının Kamu Hukuku Açısından Analizi?” 

 Dr. Öğr. Üy. Sadullah ÖZEL 

 

“27 Mayıs Darbesinde Amerikan Faktörü” 

 Dr. Öğr. Üy. Gökhan EŞEL ve Dr. Öğr. Üy. Kutay ÜSTÜN 
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ULUSLARARASI GÜVENLİK POLİTİKALARI VE 

KARMAŞIKLIK KURAMI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: TÜRKİYE 

KAPSAMINDA DEVLETİ VE KAMU POLİTİKALARINI 

YENİDEN TAHAYYÜL ETMEK 

Doç. Dr. Buğra ÖZER  
Dr. Öğr. Üy. Aslihan Özel ÖZER* 

ÖZET 

Karmaşıklık kuramı kamusal politikaların doğasındaki komplekslikleri 

anlamaya ve buna dayalı olarak kamusal politikalar ile ilgili karmaşıklıklara cevap 

verecek yeni bir paradigmaya ihtiyaç olduğu vurgusu ile güvenliğe dair kamusal 

politika yapımına açılımlar önermektedir. Bu kapsamda ilgili kuram Türkiye’deki 

güvenlik politikalarının yeniden yapılandırıldığı ve devlet dışı faktörlerle 

tanımlanan tehdit unsurları ile mücadele edilen bir dönemde gerek politika 
yapımcıları gerek politika uygulayıcıları için önemli yaklaşımları ortaya 

koymaktadır.  Kamusal politikalar ile ilgili güncel paradigmalar, bilhassa 

komplekslik kuramını ilgili politikaların başat konumuna entegre ettirip 

karmaşıklık sorunu ile mücadele etmeye gayret etmektedir. 

Böylesine bir aka planda teklif edilen çalışma devlet temasını politik-
ekonomi perspektifinden bu yeni dönemde devlet merkezli olarak karmaşıklık 

olgusu değerlendirilecek ve kamu politika yapımı sürecinde nelerin değiştiği ortaya 

konacaktır. Bu içerikle, çalışma kuramsal olarak karmaşıklık kavramını 

tanımlayacak ve bağlantılı kuramın ayrıntılarını ortaya koyacak ve devlet ve 

güvenlik politikası yapımı süreçlerini küresel ve Türkiye’deki tarihsel arka 

planındaki karmaşıklık ögelerini ortaya koymaya çalışacaktır. Üçüncü bolümde 

yeni dönem ve yeni gerçekçilikler kısmında güvenlik, tehdit analizi, yeni bölgecilik 

ve kamu yönetim süreçlerindeki yeniden tanımlama süreçlerinde politikalara 

karmaşıklık unsuru ile mücadele yollarını nasıl konumlandırılacağı ve entegre 

ettirileceğini tartışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası, Karmaşıklık, Güvenlik, Karmaşıklık 

Kuramı, Siyasal. 

 

 

 
                                                           
*  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, SBUI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 

Ahmetli MYO, MVU Programı 
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VERİNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE VERİ GÜVENLİĞİ VE MİLLİ 

GÜVENLİK ETKİLEŞİMİ 

Dr. Öğr. Üy. Ahmet Naci ÜNAL* 

ÖZET 

Veri kavramı; çeşitli bilim dallarında, farklı şekillerde ifade edilse de 

özünde “Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli 

biçimli gösterimi” şeklinde tanımlanabilir. İnsanlık var olduğu ilk günden beri veri 

üretmektedir. Bu veri, taş devrinde bir duvar resmiyken, yerleşik düzende ürün 

yetiştirmeye başlanmasıyla (yaklaşık 5200 yıl önce) ihtiyaçtan ortaya çıkan yazıya 

dönüşmüştür. Bu dönüşüm bu andan itibaren artan bir ivmeyle devam etmiştir. 

Matbaanın bulunmasıyla birlikte verinin paylaşımı artmış ve üretilen bilgi 

miktarında o güne kadar olan bilgi üretimini artıracak tarzda büyük gelişim 

gözlenmiştir. Görüldüğü gibi bu süreçte temel itici güç bilimsel gelişmelerin 

tetiklediği teknolojik dönüşümler olmuştur. Bu dönüşümlerdeki hız önceleri 

binlerce yıllarla çerçevelenirken, günümüze geldikçe yüz yıllarla, hatta günümüzde 

yıllarla ifade edilir olmuştur. Bu dönüşüm süreci veriden işlenerek elde edilen 

bilginin de yayılmasına etki etmiş ve üretilen bilgiler pek çok sektör için veri 

niteliğine bürünmüş ve dönüşüm süreci genişlemiştir. Özellikle günümüz 

dünyasında siber uzay olarak kısaca ifade ettiğimiz internet tabanlı sistemlerin 

hemen her alanda etkin olarak kullanılması, veriye yüklenen anlamı da dönüşüme 

uğratmıştır. Verinin; yönetimi, saklanması, işlenmesi ve aktarılması gibi girdilere 

bağlı olarak, veriden değer elde etmek/veriyi değere dönüştürmek, bilgi oluşturmak 

ve dolayısıyla veriyi ekonominin bir parçası haline getirmek önemli bir amaç 

haline gelmiştir. Elbette sayılan tüm bu faktörler sadece ekonomiyle sınırlı 

kalmamaktadır. Eğitimden, sağlığa, güvenlikten, enerjiye, finanstan, ulaşıma kadar 

pek çok farklı alanda ortak veriler ya da bu verilerle bağlantılı ortak bilgiler 

kullanılabilmektedir. Bu disiplinlerarası paylaşımlar ise verinin Milli Güvenlik için 

önemli bir yapı taşı haline gelmesine sebep olmaktadır. Bu çalışma ile verinin 

dönüşüm süreci, siber uzay temelli sistemlerin geldiği boyut, siber uzay boyutunun 

sebep olduğu yeni güvenlik terminolojisi ve milli güvenlik etkileşimi üzerinde 

durulacaktır. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme kapsamında kısa, orta 

ve uzun vadeli alınabilecek önlemler tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Veri, Siber Güvenlik, Bilgi Yönetimi, Karar Destek 

Sistemleri, Bilişim Sistemleri. 

 

                                                           
*  Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Departmanı 
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2000’Lİ YILLARDAN İTİBAREN TÜRKİYE’DE SİVİL-ASKER 
İLİŞKİLERNDE YAŞANAN KURAMSAL DEĞİŞİM 

Dr. Öğr. Üy. Tacettin Gökhan ÖZÇELİK 

ÖZET 

II. Dünya Savaşından sonra, özellikle Batı dışı toplumlarda askerlerin iç 
politika ve ekonomide ülkelerini küresel dünyaya entegre etmedeki katkıları, Batılı 
devletler tarafından ön plana çıkartılarak desteklenmiştir. Ancak aynı askerin tüm 
dünya ülkelerindeki siyasi iktidara ve topluma karşı oluşturabildikleri tehdit, sivil-
asker sorunsalının temelini oluşturmuştur. İki kutuplu dünyanın sona ermesi, 
nükleer tehdit kavramının ortaya çıkışı ve asimetrik tehdit kavramı ışığında 
ülkelerin güvenlik algılarının dış tehditten iç tehdide dönüşmesi gibi değişen tehdit 
algılarıyla uluslararası ilişkiler kavramında da değişimler yaşanmıştır. Demokratik 
düzlemde sivillerin askeri nasıl denetleyeceği, bu denetimin kurumsal esaslarının 
ne olacağı gibi konularda yapılan yeni çalışmalar sivil-asker kuramlarının yapısını 
değiştirmeye başlamıştır. 1950-1960’lardan beri sivil ve askerleri birbirinden ayrı 
kurum ve alanlar olarak ele alarak, sivil-asker paradigması için en genel kabul 
gören kuram olan Samuel Huntington’ın kurumsal ayrım teorisine göre siviller 
askeri alanlarda ve konularda askerlerin özerkliğini tanımalı ve korumalı buna 
karşılık olarak da askerler, askeri olmayan siyasi alanlarda siyasi iradeye mutlak 
itaat sergilemelidir. Bu teoriye en temel karşı çıkışı yapan Morris Janowitz’e göre 
ise askerî görevlerin değişen mahiyeti, teknoloji ve toplumsal kültürdeki değişim, 
Huntington’un öngörülerinin aksine, profesyonel askerlere kaçınılmaz bir biçimde 
siyasi sayılabilecek rol ve ödevler yüklemektedir. Sivil ve asker rollerindeki 
ayrımın nükleer silahların ortaya çıkması ve sınırlı savaş kavramlarının pratikte 
baskın duruma gelmesi ile bulanıklaştığını iddia eden Janowitz artan teknolojinin 
sivil-asker elitler arasındaki etkileşim alanının birleşmesine neden olduğunu iddia 
etmektedir. Geçmişi son yirmi yıl olan Rebecca Schiff’in ortaya koyduğu uyum 
kuramında ise geçmiş dönemlerde ortaya konulan sivil-asker ilişkisi teorileri 
aksine diyalog, uzlaşma ve paylaşılan değerleri ön plana çıkartılmaktadır. Asker, 
siyasi elit ve halk arasındaki nesnellik ve uyum sivil-asker için ayrı alanların 
gerekli olması düşüncesine karşı çıkılarak, sivil-asker sorunsalına, asker, siyasi 
elitler ve halkın işbirliği yapması ile çözüm önerisi getirmektedir.  

Bu düşünceler ışığında yapılan çalışmanın amacı, mevcut sivil-asker 
kuramlarını ülkelerin değişen tehdit algıları ve ortamı, savaş teknolojisi ve 
toplumsal kültür kavramları ışığında incelemek ve ülkemizde 2000’li yıllarda 
başlayan ve özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ortaya çıkan yeni 
sivil-asker ilişkisinin yapısını açıklamaya çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil-Asker İlişkisi, Sivil-Asker İlişkisinde Kuram, 
Sivil-Asker Sorunsalı, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye’de Sivil-Asker İlişkisi. 
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SINCE THE 2000s, THE THEORETICAL CHANGES IN  
CIVIL-MILITARY RELATIONS IN TURKEY 

ABSTRACT:  

After World War II, the contribution of soldiers to integrate their countries 
into the global world, especially in non-Western societies, was supported by 
Western states. However, the threat posed by the same soldier against the political 
power and the society in all countries of the world is the basis of the civil-military 
problem. At the end of bipolar world, the emergence of the concept of nuclear 
threat and the concept of asymmetric threat changes in the concept of international 
relations have also taken place with changing threat perceptions, such as the 
transformation of security perceptions of the countries from the external threat to 
the internal threat. New studies on issues such as how the civilian control of 
civilians on the democratic plane and the institutional principles of this audit will 
be initiated have begun to change the structure of civil-military theories. According 
to Samuel Huntington's theory of institutional distinction, which is the most widely 
accepted theory for the civil-military paradigm since 1950-1960s, civilians must 
recognize the autonomy of the soldiers in military areas and issues and, in turn, the 
soldiers must exhibit absolute obedience to the political will in non-military 
political areas. According to Morris Janowitz, who made the most basic opposition 
to this theory, the changing nature of military duties, the change in technology and 
social culture, unlike Huntington's predictions, imposes on them the roles and 
duties that can inevitably be considered political. Janowitz, who claims that the 
distinction between civilian and soldier roles has been blurred by the emergence of 
nuclear weapons and the practice of limited war concepts, claims that the 
increasing technology leads to the unification of the interaction between civilian-
military elites. In the adaptation theory of Rebecca Schiff, whose history has been 
the last twenty years, unlike the theories of civil-military relations revealed in the 
past, dialogue, reconciliation and shared values are highlighted. The objectivity 
and the harmony between the military, the political elite and the people are 
opposed to the idea that separate areas for civilian-military forces are necessary, 
and proposes solutions to the civil-military problem, the military, the political 
elites and the people. 

The aim of this study is to examine the current civil-military theories in the 
light of changing threat perceptions and environment of countries, war technology 
and social culture concepts and to try to explain the structure of the new civil-
military relationship that started in the 2000s and especially after the July 15 
treacherous coup attempt. 

Key Words: Civil-Military Relations, Civil-Military Relations in Theory, 
Civil-Military Problematic, July 15 coup attempt, Civil-Military Relations in 
Turkey. 
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1. SİVİL-ASKER İLİŞKİSİ KAVRAMI  

Sivil-asker ilişkisi kavramına tarihsel süreç içerisinde bakıldığında, 

Makyavel; askerin hiçbir zaman şerrinden emin olunamayacağını vurgularken, 

Volteir; askerleri ‘kaba gücün teşkilatlandırılması ve organize edilmesi’ olarak 

tanımlamış, Samuel Adams ise her zaman silahlı bir gücün varlığının elzem 

olduğuna inanmışsa da, bu gücün aynı zamanda insanların özgürlüklerine 

potansiyel bir tehdit olabileceğini belirtmiştir171. “Gözeticileri kim gözetecek?” 

sorusu Platon’un 2500 yıl önce yazdığı diyalogu Devlet’te de ana temayı 

oluşturmuştur. Toplumsal örgütlenmede devlet kavramı ile ortaya çıkan askerin, 

barış zamanında da korunan sürekli orduya dönüşümü 17. ve 18. yüzyıllarda 

gerçekleşmiş ve 19. yüzyılda daha profesyonel bir yapıya dönüşmüştür. Yirminci 

yüzyıla gelindiğinde ise artık toplumdan ayrı kendine özgü bir sınıf şekline 

dönüşerek içinden çıktığı toplumun ve sivil seçilmişlerin otoritesine de tehdit 

oluşturması söz konusu olmaya başlamıştır. Bunun doğal sonucu olarak sivil 

otoritede de askeri denetim ve kontrol altına almaya yönelik yoğun bir çaba ortaya 

çıkmıştır172. 

John Locke’n tespitlerine göre insanlar doğal ortamlarında son derece özgür 

ve mutlu oldukları halde, güvenlik eksikliğinden dolayı hak ve hürriyetlerini 

güvence altına alacak bir aygıtı, yani devleti yaratmışlardır. Devlet aygıtının 

elindeki zorlayıcı güç ise, genelde bir grubun çıkarlarını diğerlerine karşı koruyan, 

örgütlü ve organize bir silahlı güç olan asker olarak ortaya çıkmıştır. Ancak aynı 

araçsal güç zaman zaman çıkarlarını korumakla mükellef olduğu topluma da tehdit 

oluşturabilmiştir. Sivil-asker İlişkilerinin odak noktası dar anlamda bu gücü toplum 

ya da rejim adına yönetenler ile silah güce emir komuta edenler arasındaki ilişkidir. 

Daha geniş bir çerçevede günümüzde SAİ, genel bir alana yayılan karmaşık 

ilişkiler ağını kapsamaktadır. Demokratik sivil-asker ilişkilerinde sivil siyasî 

iradenin asker üzerinde denetim ve kontrol sağlaması norm olarak kabul 

edilmektedir. Liberal demokrasilerde, askerlerin siyasete müdahil olması ya da 

siyasetin doğal işleyişine tesir edecek hamlelerde bulunması olası değildir ve yine 

sivil yönetimlerin halka hesap verme sorumluluklarından dolayı hata yapma 

haklarının mevcut oluşu bir norm olarak ortaya çıkmaktadır173. 

Sivil-asker ilişkilerini ve askerin varlığını bir sorun noktasına getiren 

çelişki, ülkeyi korumakla görevli askerlerin toplum için tehdit oluşturmaya 

başlamasıdır. Askerlerin sivillere ve siyasetçilere güvensizliği ve yönetilmekten 

kaçınma davranışı ise, sivil-asker ilişkilerinde yaşanan sorunların ve askerlerin 

                                                           
171  Yusuf Alabarda, “Demokratik Sivil-Asker İlişkileri Kapsamında TSK’nın 

Dönüşümü”, Liberal Düşünce Dergisi, Yıl 21, Sayı 84, (Güz 2016), s. 6. 
172  Fatih Demir, “Sivil-Asker İlişkilerinde Sivil Kontrol”, Bilgi, Sayı 19 (2009/2), 49. 
173  Alabarda, “Demokratik Sivil-Asker”, 7-8. 
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müdahaleciliğinin temel nedenleri arasında görülebilir. Bunun yanında askeri 

toplumdan ve diğer kurumlardan ayıran ortak bir kurumsal yapının ve kültürün 

varlığı gözardı edilemez bir gerçektir. Toplumsal değerlerde meydana gelen 

değişimler sonucunda askeri kültür yapısında da değişimler yaşanmakta, askerlerin 

kendilerini çoğunluğun iyiliği için feda etmesi ve maddi olandan çok manevi 

değerlere önem vermesi gibi askeri kültürün temel özellikleri, yerini piyasa tipi 

yeni özelliklere ve kişilerin kendi çıkarlarını çoğunluğun çıkarlarının önünde 

tuttuğu değerlere bırakmaya başlamaktadır. Yaşanan toplumsal değişimler 

sonucunda artan bireysel özgürlük talepleri de askerlerin varlığını ve uygulanan 

askerlik modellerini daha fazla sorgulanır hale getirdiği iddia edilebilir174.  

Herhangi bir siyasal rejimde askerin rolü, siyasal iktidarın denetimi altında 

olmaktan, siyasal iktidarı doğrudan doğruya kullanmaya kadar değişebilirken, tüm 

rejimlerde temel kaygı asker üzerinde sivil denetimin sağlanıp sağlanamaması 

olarak ortaya çıkmaktadır. Sivil-asker ilişkileri bağlamında, askerlerin siyasal 

iktidar tarafından denetimine ilişkin olarak öncelikle Nordlinger ve Huntington’ın 

çözümlemelerine atıf yapılmaktadır. Nordlinger'in çözümlemesinde tarihi süreç 

içerisinde üç farklı sivil-asker ilişkisi modelinden söz edilmektedir175: 

 Geleneksel,  
 Liberal ve 
 Nüfuz (penetration) modelleri.  

Geleneksel model, aynı sınıfsal kökenden gelmeleri ve temel değerlerinin 

ortak olması nedeniyle sivil-asker çatışmasının olmaması gerektiğine atıf 

yapmaktadır. 17. ve 18. yüzyıl Avrupa’sının monarşilerinde aristokrasi, hem sivil 

hem de asker bürokrasiye kaynaklık etmiştir. Büyük ölçüde geleneksel rejimlere ve 

oligarşilere özgü olan bu tür sivil-asker ilişkileri, kitle siyasetinin ve silahlı 

kuvvetlerin profesyonelliğinin gelişmesi ile geçerliliğini yitirmiş ve yerini liberal 

modele bırakmıştır. Liberal modele göre, toplum sorunlarının yönetimini sivil 

politikacılar üstlenmekte, askerin rolü ise, yalnızca ulusal güvenlikle sınırlı iken, 

siyaset, askerlerin ilgi alanlarının dışında kalmaktadır. Amaç; sivil iktidarın 

üstünlüğü anlayışının benimsemiş "depolitize" bir ordudur. Buna karşılık, sivil 

siyasal iktidar ordunun profesyonel onuruna, uzmanlığına ve özerkliğine saygı 

göstermek yükümlülüğündedir. Ne var ki, liberal demokrasilere ilişkin pratik, ABD 

örneğinin de sergilendiği gibi, siyasa yapımında ordunun rol almasının 

engellenemediğini göstermektedir. Depolitize ordu modelinin antitezi olan nüfuz 

modeli ise, askere siyasal iktidarın ideolojisinin benimsetilmesi arayışını temsil 

                                                           
174  Salih Akyürek, F. Serap Koydemir, Esra Atalay, Adnan Bıçaksız, Sivil-Asker İlişkileri 

ve Ordu-Toplum Mesafesi, (Ankara, Bilgesam Yayınları, 2014), 1-2. 
175  Oya Çiftçi, “Ordu Siyaset İlişkileri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 39, Sayı 4, (Aralık 

2006), 17-18. 
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etmektedir. Nüfuz yoluyla denetim, en etkili biçimde, tek parti yönetiminin ve 

zayıf ya da yeni kurulan bir ordunun bulunduğu toplumlarda daha çok 

uygulanmaktadır. Bu model en etkin uygulamaya komünist ve faşist rejimlerde 

ulaşmıştır. Örneğin, Mao "siyasal iktidar bir silahın namlusundan kaynaklanır", 

"ancak ilkemiz partinin silaha kumanda etmesi ve silahın partiye kumanda 

etmesine asla izin verilmemesidir" demekteydi. Sovyetler Birliği de ordunun parti 

tarafından denetlenmesinin önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Sovyetler Birliği 

Komünist Partisi, tarihi boyunca, ordunun etkinliğini zayıflatmak pahasına, siyasal 

bağımlılığını sağlamak çabasında olmuştur. Örneğin, 1937-1938'de Stalin'in Kızıl 

Orduda giriştiği tasfiye, ordunun komuta kadrosunu büyük ölçüde tahrip etmiştir. 

Öte yandan, parti komiserleri gibi çeşitli araçlarla ordunun partiye bağımlılığı 

güvence altına alınırken, bunun karşılığında ordu çıkarlarının karar verme 

sürecinde temsil edilmesi sağlanmıştır. 

1990’ların başından itibaren değişen tehdit ve güvenlik algısı, orduların 

görevlerini ve görev anlayışlarını değiştirmiş ve buna uygun yapılanmaların yolunu 

açmıştır. Asker, klasik muharebe görevlerinden daha çok uluslararası barışı 

sağlama/koruma misyonunun öne çıktığı post-modern yapılara doğru dönüşmeye 

başlamıştır. Bu yapı, kitle ordularından ziyade, modern teknolojilere sahip 
mobilitesi yüksek, küçülen profesyonel orduların oluşmasını sağlamıştır. Bu 

değişim ülkelere göre çok büyük değişiklikler göstermekle birlikte, yeniden 

şekillenen sivil-asker ilişkilerinde temel tartışma konusu askerin özerkliği ve 

denetimi olmuştur. Kurumsal ve siyasi olmak üzere iki ana boyutta orduların 

genişleyen veya daralan özerklik sınırları ve bu sınırlar içinde kurumun denetimi, 

Batılı ülkelerde genel olarak bir problem alanı olmaktan çıkmış olsa da 

demokratikleşme sürecini tamamlayamayan pek çok ülke için aynı şeyi söylemek 

mümkün değildir. Birçok Batılı devlet kuruluşlarının ilk yıllarından itibaren orduyu 

sivil kontrole tabi kılabilmişken, Türkiye gibi toplumlar, geçmişten getirdiği 

özellikleriyle, askere güvenlik yanında modernleşme ve kalkınma temelli roller 
yüklemiş veya askerler bu görevleri üstlenmiştir. Bu ülkelerde askeri kültür daha 

özerk olmuş ve siyasete müdahil bir rol oynayabilmiştir. Türkiye’de dış 

politikanın, laikliğin, eğitim sisteminin ve hatta sosyal problemler gibi pek çok 

konunun güvenlik ve askeri güvenlik kavramı içinde yorumlanması ve siyaset üstü 

görülmesi, sivil-asker ilişkilerinde rollerin birbirine karışmasına ve bu alanda 

proteryan bir yapının ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

2. SİVİL ASKER İLİŞKİSİNDE KURAM 

Özellikle 1950 sonrasında sivil-asker ilişkilerinde ortaya konulan kuramlar 

incelendiğinde, bazı kuramları uygulayan devletlerin uluslararası alanda daha 

baskın durumda olmaları, o kuramın daha geçerli olduğu yanılgısını ortaya 

çıkarabilmektedir. Ancak kuramların hiçbiri mutlak anlamda bir diğerini çürütecek 

önermeler içermemektedir. Ülkelerin ve toplumların özellikleri ile orduların tarihi, 
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her ülke için farklı bir ilişki modelinin tesisini de zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, 

bir ülkede sivil-asker ilişkilerinin tesisinde mevcut kuramlar dâhil pek çok ilişkiden 

faydalanmak bir zorunluluk olmakla birlikte, kanıtlanmış ve kesin doğru bir strateji 

iddiasında bulunmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Sivil-asker ilişkileri alanında halen en genel kabul gören Samuel 

Huntington’un kurumsal ayrım kuramı, sivil ve askerlerin rol ve sorumluluk 

temelinde ayrılması fikri üzerine inşa edilmiştir. Bu kuram; askerler üzerindeki 

sivil kontrolün en üst düzeyde sağlanabilmesi için, “sübjektif kontrol” ve “objektif 

kontrol” gibi iki farklı norm ile örülen bir kavramsal gereç olarak da 

özetlenebilmektedir. Sübjektif kontrolde, askerlik özel bir uzmanlık alanı olarak 

görülmemektedir. Daha açık bir deyişle, tehdit değerlendirmesi, savunma 

planlaması, bütçeleme ve uygulama sistemi, askerî harekâtın gerektirdiği 

ihtiyaçların tedariki, vb. konular da dâhil olmak üzere, güvenliğe ilişkin bütün 

kararların, siviller tarafından belirlenmesi öngörülmektedir. Bu kontrol biçiminde 

sivil kontrol, güvenlik konularında uzmanlaşmış ve askerî sistem içerisine monte 
edilmiş siviller aracılığıyla sağlanmaktadır. Objektif kontrolde ise, siyaset ve 

askerlik birbirinden bağımsız iki ayrı uzmanlık alanı olarak görülmektedir. Bu 

anlayışa bağlı olarak, eğitimleri gereği siyasete katkı yapacak kadar donanıma 

sahip olmayan askerler siyasi kararlara müdahale etmemeli, buna karşın 

siyasetçiler de silahlı kuvvetlerin uzmanlık alanından uzak durmalıdır. Siviller, 

askerlere sadece, güvenliğe ilişkin karar sürecinin askerî uzmanlığa başvurmayı 

gerektiren alanlarında danışmalıdırlar176. Siviller askeri alanlarda ve konularda 
askerlerin özerkliğini tanımalı ve korumalıdır. Karşılık olarak askerler, askeri 

olmayan siyasi alanlarda siyasi iradeye mutlak itaat sergilemelidir. Sivil ve asker 
alanlarının ayrılması, her iki alanın kendine özgü özelliklerinden kaynaklanır. Sivil 

alan daha liberal ve kamuoyu oluşumu süreçlerine tabi iken askeri alan geleneklere 

bağlı, tutucudur177. 

Huntington’un kuramında, objektif kontrolün anahtarı “bağımsız askeri 

profesyonelliğin tanınması” yani bağımsız bir askeri alana saygıdır. Askeri 

meselelerde, müdahalede bulunmak ya da diğer bir ifadeyle askeri alana 

müdahalede bulunmak askeri profesyonelliği zedelemekte ve nesnel sivil denetimi 

aksatmaktadır. Sivil ve asker arasındaki ilişki pazarlığa dayanmaktadır: Bir yandan 

siviller askeri alanda profesyonel subayların özerkliğine izin verirken, son derece 

profesyonel olan subaylarda devlet içinde meşru otoriteyi koruyan sivil iktidarın 

                                                           
176  Mustafa Uluçakar, “Türkiye’de Sivil-Asker İlişkileri ve Ordunun Demokratik 

Kontrolü”, (Hacettepe Üniversitesi Sos.B.Ens. S.B.K.Y. Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi 
Doktora Tezi, Ankara 2013), 56-57 

177  Levent Korkut, “Karşılaştırmalı Hukuk Bakış Açısıyla 1982 Anayasasında Silahlı 

Kuvvetlerin Yürütme ve Yargı Tarafından Denetimi”, İstanbul Medipol Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: III, Sayı: 1, (Bahar 2016), 6. 
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isteklerini yerine getirmektedir. Başka bir deyişle, askerin özerk alanının tanınması 

karşılığında siyasi olarak tarafsız ve gönüllü olarak sivillerin kontrolüne tabi bir 

profesyonel asker kurgusu ortaya çıkmaktadır. Ancak doğal olarak özerklik mutlak 

değildir. Huntington askerin operasyonel ve taktiksel kararlardan sorumlu 

olmasını, sivillerinde siyasi ve büyük stratejik konularda karar alıcı olmasının 

gerekliliğini vurgulamaktadır. Profesyonel asker sivil otoriteye itaat eder, eğer itaat 

etmiyorsa zaten profesyonel değildir. Askerin özerk alanının tanınmasıyla 

şekillenen bu yapının uygulanmayışı, askerin savaş alanında başarısızlığına sebep 

olacaktır178. Sivil yöneticilerin hedefleri belirlemesinden sonra bu hedeflere nasıl 

ulaşılacağı artık askeri otoritenin yetkisine bırakılmalıdır. Bu kontrol 

mekanizmasının oluşturulmasında yasal ve anayasal düzenlemeler önem 

taşımaktadır179. 

Pratikteki deneyimler, uluslararası kabul görmüş kıstaslar itibarıyla 

profesyonel addedilen orduların da askerî darbeler dâhil siyasete müdahil 

olduklarını göstermektedir. Bu gerçekten hareket eden Morris Janowitz, 
profesyonelleşmenin farklı teknolojik ve siyasi bağlamlarda farklı anlamlar 

taşıyacağına, askerler üzerinde sivil kontrolü sağlamada ve onları siyasetten 

bütünüyle ayırarak asker ve sivillerin farklı alanlarda yer almasını sağlamada etkili 

olamayabileceğine dikkat çekmektedir. Janowitz’e göre etkili bir sivil kontrol 

ancak, askerlerin sivil değerleri kabule zorlanmasıyla mümkün olabilecektir. Zira 

modern kitlesel bir ordu aynı zamanda bürokratik bir aygıt, subaylar da belli bir 

uzmanlığa sahip devlet memurlarıdır. Bu nedenle orduların kurumsal açıdan 

Huntington’ın iddiasının aksine özerk ve üstün bir konuma sahip olmalarının 

mutlak engellenmesi gerekmektedir. Bunun için de ilk önce askerlerde sivil gücün 

üstünlüğüne yönelik mutlak bir inancın oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca 

ordunun, demokratik yollarla elde edilmemiş bir vesayet yetkisine sahip olmaması 

ve siyasi kararlar gerektiren bazı konularda sivillerin üstünde yer almaması da 

gerekmektedir. Janowitz II. Dünya Savaşı sonrasının değişen güvenlik ortamında, 

orduların personel ihtiyacının azaldığını ve onların profesyonel ordulara 

dönüştürülmesine yönelik gayretlerin arttığı bir ortamda, askerliğin bir yurttaşlık 

sorumluluğu olduğuna ilişkin kabul/ideallerin aşındığını değerlendirmektedir. 

Askerî görevlerin mahiyeti, teknoloji ve toplumsal kültürdeki değişim, 

Huntington’un öngörülerinin aksine, profesyonel askerlere kaçınılmaz bir biçimde 

siyasi sayılabilecek rol ve ödevler yüklemektedir. Bu kapsamda, profesyonel 

askerleri toplumsal değerlerle uyumlulaştırmaya yönelik siyasi eğitim ihtiyacı da 

kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Kısacası Janowitz için sivil 

kontrol ancak, toplumsal kontrol kavramı etrafında şekillendirilebilecek ve 

anlamlandırılabilecek bir şeydir. Sivil kontrol açısından asıl olan ise, askerlerin 

                                                           
178  Mackubin Thomas Owens, “Civil–Military Relations”, Oxford Research Encyclopedia 

of International Studies, Online Publication Date: (Nov 2017), 11. 
179  Korkut, “Türkiye’de Sivil-Asker”, 6 
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toplumsal yapı ve değerlerle bütünleştirilebilmesidir180. Janowitz’de Huntington 

gibi profesyonel subay kadrolarına odaklanmıştır. Ancak Huntington askeri 

profesyonelliği sivil ve askerler için sabit bir standart olarak görürken, Janowitz 
profesyonelliği dinamik ve sosyolojik koşullara yanıt olarak görmektedir. ABD-
SSCB rekabetini hem uluslararası hem de ülke için siyasetin merkezi konumunda 

yer almasına dikkat çeken Janowitz, profesyonel düşünceye sahip olan askerin bile 

bir dereceden sonra siyasetin dışında kalamayacağını vurgulamaktadır181. Sivil-
asker ilişkilerini daha çok sosyolojik bir mesele olarak gören Janowitz’in ortaya 

koyduğu yakınlaşma kuramı, askerlerin sivil otoriteye tabi olması konusunda 

Huntington’ın yaklaşımından farklı olmamakla birlikte, kontrol ve karar alma 

hususundaki siyasi sorulara cevap arayışında değildir. Janowitz, askeri gücü ve 

amaçlarını yeniden kavramsallaştırarak, askeri konsepti bir tür iç güvenlik 

konseptine dönüştürmektedir. İç güvenlik görevlerini askerin görev alanı içinde 

tanımlayan bu yaklaşımı, yeni dönemde özellikle Batılı orduların post-modern 
yapılanma temelinde değişen rolleri ile açıklamak mümkün olduğu gibi, 11 Eylül 

saldırılarının Batılı ordularda iç güvenlik temelinde yarattığı tehdit önceliği olarak 

da yorumlamak mümkündür182. 

Feaver tarafından ortaya atılan vekâlet kuramı siyasi ve ekonomik 

bakımlardan üstün bulunan aktörlerin (asiller) daha altta bulunan aktörlerle 

(vekiller) arasındaki ilişkilere ve kontrol mekanizmalarına odaklanmaktadır. 

Yürütme organındaki siviller asili, askerler ise vekili temsil ederler. Siviller temel 

politik kararları alırlar, silahlı kuvvetler ise bu kararların uygulanması için 

çalışırlar. Bu ilişki içinde asillerin temel sorunu vekilin kendi politikalarına ne 
kadar uyum sağladığı ve ne ölçüde itaat ettiğidir183. Uygulayıcı olan askerlerin 

çalışma ve kaytarma olasılığı, yürütmenin kaytarma durumunda ceza uygulayıp 

uygulamamasından etkilenecektir. Yürütmenin daha az takip uygulaması 

uygulayıcının kaytarmasının tespit edilmesini güçleştirecektir. Feaver askerin 

kaytarma kavramının birçok yöntemi olduğunu belirtmektedir. Bunlardan en bariz 

olanı itaatsizliktir, ancak ayak sürümede bu kapsamda değerlendirilebileceği gibi 

siyaseti veya siyasileri alt edebilmek için basına bilgi sızdırmada bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Bu tür durumların ortaya çıkışı sivil-asker arasında gerilimi 

artıracağı gibi çatışmaya da sebep olabilecektir184. Bu durumda siyasilerin dört 

seçeneği bulunmaktadır185: 

                                                           
180  Uluçakar, “Türkiye’de Sivil-Asker”, 61 
181  Owens, “Civil–Military Relations”, 12 
182  Akyürek, Sivil-Asker İlişkileri, 70 
183  Korkut, “Türkiye’de Sivil-Asker”, 8  
184  Owens, “Civil–Military Relations”, 13 
185  Merle Maigre, “Theories of Civil-Military Relations”, İnternet Erişim 10.10.2018, 

https://icds.ee/wp- 

https://icds.ee/wp-%20content/uploads/2010/06/Civil%20Military%20Theories_Akadeemia_sept%202009_Merle%20Maigre.pdf
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 Sivillerin askeri etkin bir şekilde takip etmesi, 
 Sivillerin askeri takip etmemesi, 
 Sivillerin askeri müdahaleci olmadan takip etmesi, 
 Sivillerin askeri müdahaleci olarak takip etmesi. 

Siviller tarafından hangi yolun tercih edileceğini belirleyen faktörler, takip 

etmenin maliyetini ve getirilerini kapsamaktadır. Sivil-asker siyasi tercihleri 
arasındaki fark, eğer emirlere uymaktan kaçınma tespit edilirse cezalandırmanın 

bedelini ve sonucunu kapsamaktadır.  

Schiff’in kuramı son 20 yıl içerisinde geliştirilmiş bir kuramdır. Geçmiş 

dönemlerde ortaya konulan sivil-asker ilişkisi kuramları Batılı değer yargıları 

doğrultusunda oluşturulmuş, hiyerarşiler yaratan dikotomiler şeklinde bir yapıya 

dayanmasının aksine, uyum kuramı diyalog, uzlaşma ve paylaşılan değerleri ön 

plana çıkartarak; asker, siyasi elit ve halk arasındaki nesnelliği vurgulamaktadır. 

Uyum kuramının iki önemli vurgusu bulunmaktadır. Bunlar186: 

 Hangi kültürel ve kurumsal koşulların bir ülkede askeri müdahaleyi 

teşvik ettiğini ya da önlediğini açıklamaya çalışmaktadır. 
 Uyum kuramı üç ortak arasında genel bir anlaşma olduğunda, askerin 

sivil-siyasal alana müdahale etme olasılığının daha düşük olacağını öngörmektedir. 

Schiff bunu belirtmese de üç ortak arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda 

askerin müdahalesi daha muhtemel olarak ortaya çıkmaktadır. Uyum kuramı, 

askerin iktidarını ve toplumu içeren rollerini belirleyen özel koşulları 

açıklamaktadır ve belirli bir hükümet şekli veya karar verme sürecini 

gerektirmemektedir. Ancak bu kuram genellikle kanunlar ve anayasa tarafından 

yönetilen veya uzun süredir devam eden tarihi ve kültürel değerlere dayanan 

karşılıklı bir anlaşmanın varlığında gerçekleşir. Uyum kuramı, askerin siyasi 

hayata müdahalesini önlemek için sivil ve askerler için ayrı ayrı alanların gerekli 

olması düşüncesine karşı çıkmaktadır. Aksine sivil-asker sorunsalına, askerin 

siyasi elitler ve halkla işbirliği yapması ile çözüm önerisi getirmektedir. 

Schiff, askeri müdahaleden kaçınmanın en iyi yolunun üç ortak -asker, 
siyasetçi ve halk- tarafından dört hususun uyumlu çalışmasıyla bertaraf edileceğini 

iddia eder. Bu dört husus187: 

 

                                                                                                                                      

content/uploads/2010/06/Civil%20Military%20Theories_Akadeemia_sept%202009_
Merle%20Maigre.pdf, 2009, 3-4. 

186  John M. Anderson, “Civil-Military Relations and ConcordanceTheory: A Case Study 
of Argentina”, (Theses Naval Postgraduate School, Monterey California, December 
1988), 23-24 

187  Owens, “Civil–Military Relations”, 15. 

https://icds.ee/wp-%20content/uploads/2010/06/Civil%20Military%20Theories_Akadeemia_sept%202009_Merle%20Maigre.pdf
https://icds.ee/wp-%20content/uploads/2010/06/Civil%20Military%20Theories_Akadeemia_sept%202009_Merle%20Maigre.pdf


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

797 

 Askeri kadronun toplumsal bileşimi, 
 Siyasi karar alma süreci, 
 Askerlerin işe alınma süreci, 
 Askeri üsluptur.  

Belirtilen bu hususlar geçmiş dönemde ortaya atılan sivil-asker 
kuramlarından büyük bir kopuşu ortaya koymamaktadır. Aksine ilk üç faktör eski 

kuramlardan alınmıştır. Bu kuramdaki farklılık daha geniş kuramsal sonuçlara izin 

veren ve ampirik vaka çalışmalarının daha iyi değerlendirmelerine olanak sağlayan 

geniş bir tarihsel sosyal bağlamın ele alınmasıdır. Schiff’e göre bu hususlar, üç 

ortak arasında anlaşma ve anlaşmazlık olduğunu ortaya koyan donelerdir. Tarihi ve 

kültürel ilişkiler bağlamında ele alınan bu göstergeler ortaklar arasındaki 

bütünleşme, ayrılık ya da başka bir melez yapının olup olmayacağını ortaya 

koymaktadır. 

3. DEĞİŞEN DÜNYA, DEĞİŞEN ASKER KAVRAMI 

Küreselleşme olgusu, ulusal devletlerin ülke sınırlarını aşan ya da yok sayan 

bir hareket olarak temas ettiği her yeri hızla dönüştüren bir özelliği bulunmaktadır. 

Bu nedenle küreselleşmeyi, dünyanın bir yerinde meydana gelen bir gelişmenin, 

dünyanın diğer ucundaki farklı bir gelişme ile şekillendirilmesi ya da tam yersi bir 

takım yollara birbirinden oldukça uzak yerleşim yerlerinin birbirine bağlanması 

şeklinde gelişen toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması şeklinde tanımlayabiliriz. Bu 

bağlamda küresel faktörlerin devletlerin hayatında meydana getirdiği çok boyutlu 

değişim, devlet ve asker ilişkilerinde kendine özgü yapı ve yapılandırmalarında 

farklı ancak diğer değişim parametrelerinin bazı yönleriyle uzanımı durumunda 

olan bir takım dönüşümlere neden olmaktadır. Bu dönüşümleri özellikle temel 

dinamiklerde, devletin şiddet tekelinde, ulusal ordulara alternatif yapılara yönelik 

girişimlerde ve küresel bir ordu yaratma arayışları içerisinde gözlemlemek 

mümkün olmaktadır.  

Modern ordunun artık ulus-devlet ile bağlarının zayıfladığı ve mevcut 

konumda yer alan post-modern ordularda temel yapı olarak sivil halk ile daha 

geçirgen bir ilişkiye dayanan gönüllü kuvvetlere doğru değişen bir yapıdan söz 

etmek mümkündür. Bu anlamda post-modern orduların ihtiyaç duyduğu beş temel 
değişim olarak188;  

 Sivillerin ve askerlerin kültürel ve yapısal olarak yakınlaşması, 
 Askeri organizasyonda sınıf, rütbe, muharip, muharebe hizmet desteği 

gibi konulardan kaynaklanan farklılıkların azalması,  

                                                           
188  Çetin Kartal, Küreselleşme Sürecinde Devlet ve Ordu İlişkileri, (Galeati Yayınları, 

Ankara, 2018), 93-94. 
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 Geleneksel olarak muharebe görevi olmayan, insani yardım, barış 

görevi, koruma görevi gibi konuların askeriyede ağırlık kazanması, 
 Askerin daha fazla uluslararası görevlerde kullanılması, 
 Post-modern anlayışa göre askerin daha fazla uluslararası bir özellik 

kazanması olarak sıralanabilmektedir.  

Sivil-asker ilişkilerinde meydana gelen dönüşüme neden olan donelerden 

biri de askerin yapısında meydana gelen değişimler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Dönüşüme neden olan konular olarak şu hususları sıralayabiliriz:  

 Algılanan tehdit,  
 Kuvvet yapısı,  
 Görev tanımı,  
 Hâkim askeri lider tipi,  
 Halkın askere karşı tavrı ve düşüncesi,  
 Medya ile ilişkiler,  
 Askerde sivillerin yeri ve değeri,  
 Kadınların durumu,  
 Asker eşlerinin durumu.  

Değişen yeni konsepte göre subaylarda muharip lider özelliği yanında, 

asker-devlet adamı, asker-bilim adamı ve asker-diplomat lider özellikleri de 

aranmaya başlanmıştır. Ayrıca, zorunlu askerliğin gerekliliği tartışılmakla birlikte 

ordunun milli bir karakter taşıması da desteklenmektedir. Uluslararası 

değerlendirmelerin ışığında tehdit algısı, ordunun kuvvet yapısına, görevine ve 

ordu-toplum ilişkilerine şekil veren bir özelliğe sahiptir. Güvenlik ortamındaki bu 

gelişmeler, güvenlik stratejilerinde büyük değişimlerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Gelinen noktada özellikle uluslararası terörizmin coğrafi sınırlara göre 

şekillenen savunmayı öngören stratejik düşünceden, genel veya kıtasal stratejik 

düşünceye dönüşümünün zorunlu kılındığı ve bu dönüşümün, konvansiyonel 

savaştan asimetrik savaşa geçiş anlamına geldiği değerlendirilmektedir. 

Soğuk Savaş’ın sonlanmasından bu yana dünyada, sivil-asker ilişkileri 

sorunsalı, hem askerlerin hem de sivillerin algılarında yaşanan değişiklikler 

sonucunda yeniden tanımlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu yeniden tanımlama 

esnasında askerlerin sivil düşüncelere yönelim göstereceği beklenirken, siviller 

askeri eğilimlere yönelmeye başlamışlardır. Bu eğilimin başlıca nedeni olarak 11 

Eylül saldırısı ve radikal İslamcıların yeni saldırılara girişebileceği korkusu önemli 

bir etmen olarak ortaya çıkmıştır. Demokrasisi en gelişmiş Batı ülkelerinde dahi, 

terörizmle mücadele gerekçesiyle halkın hak ve özgürlükleri tırpanlamak mümkün 

hale gelmiştir. Diğer taraftan askerler de ağırlık noktalarını, düzensiz savaşa 

kaydırarak, düşmanın yayıldığı alanı, sivillerin çoğunlukta olduğu yerleri de 

kapsayacak şekilde iyiden iyiye genişletmişlerdir. Sivillerin bakış açılarının 

askerleşmesi ve savaş alanının genişlemesi doğal olarak beraberinde, askerlerin 
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taleplerinin daha fazla dikkate alınmasına yol açmıştır. Soğuk Savaş’tan bu yana 

asker-sivil ilişkileri her ne kadar dönüşse de günümüzdeki dengeyi en iyi 

açıklayacak tezlerden biri kuramlar bölümünde incelediğimiz Morris Janowitz’in, 

yakınlaşma (convergence) teorisi, yani siviller, toplumla ordu arasındaki ilişkilerde 
bir yakınlaşmayı öngören kuram kendini göstermektedir. Bu kuram, Huntington’un 

sivil ve askerlerin keskin hatlarla ayrılmış iki ayrı kültürden, ortak bir kültüre 

geçişini savunmaktadır. Bir yandan, asker sivilleşirken, sivil de askerleşecektir. 

Janowitz’e ilişkin okumalarda, daha çok askerin sivilleşmesinden, olumlu bir 

durum olarak bahsedilir. Oysa belki de, yakınsamanın iki taraflı olduğunu, 

dönüşümün iki taraflı gerçekleştiğini göz önüne almak gerekmektedir. Soğuk 

Savaş sonrası, küresel bağlamda orduların artan ölçüde, asimetrik savaşlar, yani 

terörizm gibi tanımı son derece göreceli düşmanlara karsı teyakkuzda olduğu 

dikkate alındığında askerlerin sivilleşmesi ve sivillerin askerleşmesi, diğer bir 

deyişle yakınlaşma süreci, daha demokratik ve barışçı dünyada yasayacağımız 

anlamına gelmediği değerlendirilebilir189. 

4. TÜRKİYE’DE YAŞANAN SİVİL-ASKER İLİŞKİSİNİN 

DÖNÜŞÜMÜ  

Türkiye’de cumhuriyet modeli, devletin ilk yıllarından itibaren üç temel ilke 

üzerinde inşa edilmiştir. Bunlar190; 

 Baskın öznenin devlet olarak belirlendiği, devlet egemenliğinin esas 

olduğu yapı, 
 Ulus-toplum birliği ve 
 Milletin devlet için var olduğu anlayışıdır. Bu üç temel ilkeye uygun 

olarak, toplum vizyonu da kamusal yararın belirleyicisi ve devlet demek olan 

bürokratik ve siyasi seçkinler tarafından belirlenmiş, vatandaşın varlığı borç ve 

yükümlülükler olarak tanımlanmıştır. 

Bu anlayış çerçevesinde Cumhuriyetin ilk yıllarında üniformalı asker, siyasi 

erkin üstünde, yönetimin dümeninde veya siyasi erki yönlendirme manasında etkili 

olmamıştır191. Milli Mücadele sonrasında üniformalı asker siyasetin dışında 

                                                           
189  Sezin Öney, “Sivilleşen Askerler-Askerleşen Siviller: Soğuk Savaş’tan Günümüze 

Türkiye’de Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü” , İnternet Erişim 15.08.2018, 
http://www.hyd.org.tr/attachments/article/126/ sivillesen_askerler.pdf, (Aralık 2011), 
3. 

190  Fuat Keyman, “Kamusal Alan ve ‘Cumhuriyetçi Liberalizm’ Türkiye’de Demokrasi 

Sorunu”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, (Kasım, Aralık, Ocak 1998-9), 
75. 

191  Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, (Kaynak Yayınları, İstanbul, 2015), 18-
19. 

http://www.hyd.org.tr/attachments/article/126/%20sivillesen_askerler.pdf
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tutulmuş ve bu konumlandırma toplumdan yalıtılmış bir asker yapısının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bu yalıtılmışlığı sağlamak maksadıyla askeri 

öğrencilere gazete okuma yasağı getirilmiş, okullarda askeri dersler dışında hiçbir 

ders okutulmamıştır192. Ancak Cumhuriyet devrimlerinin hayata geçirilişinde, 

askerin varlığı her zaman kullanılan/kullanılacak bir güç olarak varlığını devam 

ettirmiş, Türk modernleşmesinde devletin ve toplumun yukarıdan aşağıya doğru 

inşasında modernleşmenin itici gücünü meydana getirmiştir. Türkiye 

cumhuriyetinin kurulmasında ve modernleştirici değişimlerin uygulamaya 

konulmasında biricik işlevlerine rağmen, yine Atatürk döneminde üniformalı 

askerin siyaset dışında tutulmasına özen gösterilmiş, hatta bunu temin etmek için 

askerlerin oy verme hakları dahi ellerinden alınmıştır193. Türkiye’nin çok partili 

döneme geçiş öncesinde üniformalı asker siyasal hayattan tamamen tecrit edilmiş 

ve siyasal hayatın dışına çıkartılarak tek partili devletin aracı konumunda var 

olmuştur.  

Cumhuriyetin kuruluşundan çok partili döneme kadar askerin siyaset 

üzerinde bir etkisi yokmuş gibi görünse de Atatürk ve İnönü başta olmak üzere 

asker kökenli siyasetçilerin devlet, bürokrasi ve rejim üzerinde mutlak bir kontrolü 

olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Ancak, ordu üzerinde mutlak bir gücü 

olan Fevzi Çakmak’ı Cumhuriyet’in kuruluşundan 1944 yılına kadar Genel 

Kurmay Başkanlığı görevinde bulundurarak ve bu makamı Cumhurbaşkanına 

bağlamak suretiyle askerin kontrol altında tutulması, bunun yanı sıra Kurtuluş 

Savaşının önde gelen komutanlarından muhalif olanların ordudan emekli edilmesi 

ve siyaset yapmalarının engellenmesi, ordunun rakip bir iktidar yaratacak 

potansiyelini önleme gayretleri olarak ortaya çıkmaktadır. Siyasi alanda bu tür 

tedbirlerin alınması asker kökenli siyasi iktidarın, orduyu kendilerini için tehdit 

olarak algıladığı düşüncesini ortaya çıkarmaktadır194. 

Çok partili hayata geçişten 2000’li yıllara kadar uzanan süreçte Türkiye'de 
sivil-asker ilişkilerinin oturduğu temeli şu şekilde tanımlayabiliriz195; 

 Tarihsel sürekliliğe sahip güvenlik merkezli yapı: Türkiye'de 

Anayasadan başlayarak toplumu düzenleyen tüm hukuki sistem güvenlik algısı 

üzerine oturmuştur. Diğer taraftan güvenlik tanımlamasının genişliği ve kapsamı 

mevcut siyasi yapının özelliğine göre genişleyip daraltılabilmektedir. 
                                                           
192  Akyürek, Sivil-Asker İlişkileri, 244-245. 
193  Savaş Biçer, “27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve Sonrasındaki Askeri Müdahaleler İle 

15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin Sebep Sonuç Planlama ve İcralarının Mukayeseli 
Analizi”, Bilge Strateji, Cilt 9, Sayı 17, (Güz 2017), 14. 

194  Akyürek, Sivil-Asker İlişkileri, 245 
195  Hale Akay, “Türkiye’de Asker-Sivil İlişkileri: 2000-2011 Dönemine İlişkin Bir 

Değerlendirme”, İnternet Erişim 03.04.2018, www.hyd.org.tr./attachments/article/ 
123/asker_sivil_hale_akay. Pdf, (Ekim 2011), 1. 

http://www.hyd.org.tr./attachments/article/%20123/asker_sivil_hale_akay.%20Pdf,%20(Ekim%202011),
http://www.hyd.org.tr./attachments/article/%20123/asker_sivil_hale_akay.%20Pdf,%20(Ekim%202011),
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 Askeri vesayet modeli: Askerin yetki alanı, asli alanı olan askeri alan 

dışında siyasi alan içine de kayacak şekilde yapılandırıldığından, siyasi alan asker 
lehine genişleyebilmektedir. Bunun sonucu olarak güvenliğe (ucu açık) ilişkin 

konularda karar alma, yürütme ve denetleme ilişkisi tersine dönmüş ve ordu 

denetlenenden çok denetleyen konumuna gelmiştir. 
 Özerkliğe sahip ve aşırı merkeziyetçi bir kurum-içi örgütlenme: Ordu 

özerk ve ayrıcalıklı konumuyla, sivil yönlendirmeye büyük ölçüde kapalı, 

denetlenemeyen ve izole edilmiş bir iç örgütlenmeye sahip olmuştur. 

Bu dönemde yaşanan sivil-asker ilişkilerini incelediğimizde, askerin 

darbeler ve muhtıralar sonrası yapmış olduğu anti demokratik düzenlemeler 

sayesinde artan bir süreklilik ile siyasi alanda etkisini arttırdığını ve aynı zamanda 

elde ettiği özerk yapı sayesinde sivil denetim dışında kaldığını görmekteyiz. 1960 

askeri darbesinden sonra, yasama içerisinde Milli Birlik Komitesi MBK üyelerine 

yer verilmiş olması bu yöndeki düzenlemelerden birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca bu dönemde Askeri Yargı ve Askeri Yargıtay Anayasal kurum 

durumuna getirilmiş ve yürütme içerisinde askeri bürokrasiye imtiyazlı bir yer 

verilmiştir. 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra ise asker siyasi alana daha fazla 

nüfuz ederek askeri yargının alanının genişletmiştir. Askerlerle ilgili idari eylem ve 

işlemlerde yargısal denetim Danıştay tarafından gerçekleştirilirken bu yetki yeni 
oluşturulan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne devredilmiştir. Bunun yanı sıra 

ordunun elindeki devlet mallarının sivil bürokrasi tarafından denetlenmesi 

usulünden de vazgeçilerek TSK Sayıştay denetimi dışına çıkartılmıştır196.  

Devlet hiyerarşisinde seçilmiş siyasilerin altta, atanmış devlet elitlerinin 

üstte olduğu bu yapı, değişmez politikaların, değişmez tanımların, değiştirilemez 

unsurların belirlediği, resmi politikaların üretildiği Milli Güvenlik Siyaset 

Belgesinin esasları ile yönetilen bir devlet sistemini ortaya çıkarmıştır. Bu kurgu 

içerisinde seçilmiş olan siyasetçilere sadece güvenlik temelli ve değiştirilemez 

prensiplerin uygulanması görevi verilmiştir. Bu güvenlik alanı içerisine laiklik, 

eğitim, terör, dış politika ve gerektiğinde başka konular da eklenerek siyasi 

tartışma konusu dışına çıkarılmış ve siyasal tartışmaya kapatılmıştır. Kısaca bu 

dönemde sivil-asker ilişkilerinde asker mutlak özerkliğe sahip olmuş, siyasilere 

kendisini denetleme imkânı tanımamış ve siyasal alanı sürekli denetimi altında 

tutmuştur197. 

Türkiye’de 2000’li yıllara doğru sivil-asker ilişkilerinde yaşanmaya 

başlanan değişimin aracı olarak Avrupa Birliği üyelik sürecinde, AB 

                                                           
196  Abdulvahap Akıncı, “Türkiye’nin Darbe Geleneği: 1960 ve 1971 Müdahaleleri”, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(1), (Nisan 2014), 63-68. 
197  Ali Bayramoğlu, “Asker ve Siyaset”, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, 

Derleyenler Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, (İstanbul, Birikim Kitapları 2017), 13. 
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müktesebatına uyum için icra ettiği reform süreçleri kullanılmıştır. AB uyum 

sürecinde yapılan reformlardan sivil-asker ilişkilerine demokratik anlamda yön 

verecek hususlar şöyle sıralanabilir198: 

 Askerin güvenlik siyasetinin belirlenmesindeki etkinliğini azaltarak 

siyasi alan dışına çıkartılması. 
 TSK’nın mali denetiminin gerçekleştirilmesi için denetleyici kurumların 

yapısında gerekli değişikliklerin yapılması. 
 Askeri yargı sisteminin özerk yapısını ortadan kaldırarak anti 

demokratik çok sesliliği sonlandırmak. 
 İç güvenlik icra edilen bölgedeki, askerin siyasi yetkilerinin sivil 

makamlara devredilmesi. 

Bu dönüşümün nasıl icra edildiğine baktığımızda, sivil-asker ilişkilerindeki 

demokratikleşme sürecinin başlangıcı olarak, 2000’li yılların başında Milli 

Güvenlik Kurulu (MGK) ile ilgili yapılan değişiklikler kabul edilebilir. MGK 

yapısında yapılan değişikliklerin sebebi güvenlik siyasetinde askerlerin sahip 

olduğu hâkim konumu ortadan kaldırmak olduğu kadar MGK’nın, askerin siyasi 

alana yönelik müdahalelerinde kullandığı bir araç olmaktan çıkarılmasının 

hedeflendiği değerlendirilebilir. 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile 

MGK'nın sivil üye sayısı artırılmış ve kararlarının “Bakanlar Kurulunca öncelikle 

dikkate alınacağı” ifadesi “değerlendirilir” olarak değiştirilmiştir199. 2003’te ise 

yapılan değişikliklerle, MGK kararlarına ilişkin uygulamaların “koordinasyonu ve 

izlenmesi” yetkisi Başbakan Yardımcısına aktarılmış, Kurul toplantılarının her ay 

yerine iki ayda bir yapılması karara bağlanmış ve MGK Genel Sekreterinin siviller 

arasından seçilebilmesine imkân tanınmıştır200. 2004 yılında bu değişikliğe uygun 

olarak MGK Genel Sekreterliği, baş danışmanlığı ile daire başkanlıklarının bir 

bölümüne siviller atanmıştır.  

Askeri muhtıra sonrasında 1971’de yapılan değişiklikle Silahlı Kuvvetler 

üzerinde Sayıştay denetlenmesi sona erdirilmiştir. Ancak sivil-asker ilişkileri 

kapsamında, AB müktesebatına uyum reformları içerisinde 7. Uyum paketi ile 

2003’de gerçekleştirilen dönüşümlerden biri de Sayıştay Kanununda yapılan 

değişiklik olmuştur. Yeni Kanunun yürürlüğe girmesi sonucu Sayıştay bünyesinde 

bir Güvenlik Sektörü Denetim Grubu oluşturulmuş ve ilk adım olarak 2011 yılının 

Ağustos ayında askeri kantinler, orduevleri ve gazinoların denetimi 

başlatılmıştır201. Demokratikleşme yönünde sivil-asker ilişkileri kapsamında diğer 

bazı önemli düzenlemeler ise şu şekilde sıralanabilir. Savunma Sanayi Müsteşarlığı 

                                                           
198  Akay, “Türkiye’de Asker-Sivil”, 1. 
199  03Ekim 2001 tarihli 1982 Anayasası Değişikliği. 
200  30 Temmuz 2003 tarihli AB’ne ilişkin 7. Uyum Paketi 
201  Bayramoğlu, “Asker ve Siyaset”, 108-115 
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görevine bir sivil bürokrat atanmış ve önceden askeri bürokrat tarafından 

yürütülen, yüksek bütçeli silah alımları da bu müsteşarın sorumluluğuna 

aktarılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu ve Radyo Televizyon Üst Kurulundaki 
asker üyeliklere son verilmiş, 2006 yılında yapılan kanun değişikliği ile sivil 

kişilerin Askeri Ceza Kanununa tabi suçlarının barış zamanında adli yargıda 

görülmesi kabul edilmiştir202. 

2007’de Ergenekon soruşturması ile başlayan daha sonra Balyoz, İnternet 

Andıcı, Poyrazköy, Askeri Casusluk gibi kuvvet komutanları dâhil çok sayıda 

emekli ve muvazzaf TSK personelinin yargılandığı davalar süreci yaşanmıştır. Bu 

süreç, Türkiye'de asker-sivil ilişkilerinde yaşanan gerilimin yargı üzerinden bir 

hesaplaşması olarak ifade bulmuştur. Bu davalar cumhuriyetin kuruluşundan 

itibaren Türkiye’deki TSK’nin dokunulmaz konumunu ortadan kaldırmış ve 

toplumda askerin siyasal alanda yaptığı eylemlerini meşru gören siyasi/toplumsal 

kültürde bir değişime sebep olmuştur.  

2004 ile 2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Birliği ilerleme 

raporlarında, sivil-asker ilişkileri yönünden sürekli eleştirilen konuların başında İç 

Hizmet Kanunu’nun 35 maddesinin değiştirilmemesi gelmektedir. AB’ye göre 

kanunda geçen bu maddeler milli güvenliği geniş bir şekilde tanımlayarak ordunun 

görev alanını fazlasıyla genişletmektedir203. 2013 yılında yapılan düzenleme ile 

değiştirilmeden önce TSK’nın vazifesi İç Hizmet Kanunu'nun 35. Maddesinde 

belirtilen “Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni 

kollamak ve korumaktır” şeklindeydi. Asker bu ifadesinden güç ve yetki alarak; 

rejim bekçiliği görevini yürütmekteydi. Anayasada belirtilen devletin kuruluş 

ilkelerine siyasilerin ters düştüğünü değerlendirdikleri her durumda yerine 
getirmek için sözlü beyanlar ve basın bildirileri ile ikazdan, Milli Güvenlik Kurulu 

toplantılarında sivil kanada yönelik suçlamalara ve sonuçta devlet yönetimine el 

koymaya kadar giden bir dizi uygulamayı gerçekleştirmekteydiler204.  

 Askeri müdahalelere imkân tanıdığı değerlendirilen ve AB ilerleme 

raporlarında sürekli eleştirilen askerin vazifesini tanımı, "Silahlı kuvvetlerin 

vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, 

caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini 

sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası 

barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" şeklinde değiştirilmiştir (13.7.2013-
6496/18 md). Yapılan bu değişiklikle askerin vazifesinin sadece yurt dışından 

                                                           
202  Akay, “Türkiye’de Asker-Sivil”, 3 
203  Avrupa Toplulukları Komisyon 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu. Brüksel. 

14.10.2009, s. 10. 
204  Biçer, “27 Mayıs 1960”, 16. 
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gelecek tehditlere karşı var olacağı yurt içi ile ilgili bir tehdit algısı kurulamayacağı 

değerlendirilmektedir.  

Yaşanan hain 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümet OHAL ilan 

ederek Türkiye’de normalleşme ve bozulan düzeni kurma adına tedbirler ve 

düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Yapılan düzenlemelerin sivil-asker ilişkileri 

açısından önemli olanları şunlardır205. 

 TSK’da gücün tek elde toplanmasını engellemek amacıyla Kuvvet 

komutanlıklarının (Kara, Hava ve Deniz) Milli Savunma Bakanlığı’na, Jandarma 

Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ise TSK bünyesinden 

çıkartılarak İç İşleri Bakanlığı’na bağlanmıştır (27 Temmuz 2016 tarihli 668 sayılı 

KHK). Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın gerekli gördüklerinde Kuvvet 
Komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabileceği ve bunlara doğrudan emir 

verebileceği kuralı getirilmiştir. Kararnamede, “Verilen emir herhangi bir 

makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilir” denilerek kuvvet 

komutanlarının Cumhurbaşkanı’nın verdiği emri Genelkurmay Başkanı’nın 

onayını alma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 
 Yüksek Askeri Şura’nın yapısı değiştirilerek, YAŞ’a Başbakan 

yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı da ilave edilmiştir. 

Ayrıca aynı KHK ile Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ve Ordu 

Komutanları ile diğer orgeneral ve oramirallerin kurul üyelikleri kaldırılarak 

kuruldaki asker egemen yapı sivil iradenin egemenliğine devredilmiş ve YAŞ 

sekretaryasının Genelkurmay Başkanlığından alınarak MSB bünyesine dâhil 

edilmiştir (31 Temmuz 2016 tarihli 669 sayılı KHK). YAŞ’ta egemenlik siyasilere 

devredilmiştir. 
 Askerdeki mevcut zihniyet yapısı ve askeri kültürün oluşturulmasında 

çok önemli bir işlevi olan ve yapısı, işleyişi, müfredatı tamamen askeri özerklik 

içerisinde yürütülen askeri liseler ve Harp Akademileri kapatılmıştır. Bu 

kapsamda, Milli Savunma Üniversitesi kurularak Harp Okulları ve Astsubay 

Meslek Yüksek Okullarının bu üniversiteye bağlanması ve Harp Akademisi 

eğitimlerinin Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde verilmesi sağlanmıştır 

(9.11.2016 tarihli 5756 sayılı Kanun). Yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesine 

kaynağına bakılmaksızın her türlü liseyi bitiren öğrencilerin alınmasına olanak 

tanınmış böylelikle subayın içinden çıktığı toplumdan yabancılaşmasına sebep olan 

ve yetiştiği askeri liselerde edindiği askeri kültür ile toplumsal kültür farklılığı 

ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu değişimde Janowitz’in ‘Profesyonel Asker’ 

kuramında öne sürdüğü; farklı kaynaklardan subay temininin farklı dünya 

tasavvuruna sahip ve farklı fikirlerden mürekkep bir subay profili yaratacağı, 

                                                           
205  Keyman, Fuat vd. “15 Temmuz’dan 15 Ay Sonra: Ordunun Reformu Devletin 

Dönüşümü” İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, (Kasım 2017), 13. 
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bunun da bir nevi kontrol ve denge mekanizması oluşturacağına yönelik 

görüşlerine benzer bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ni askeri boyutu lağv edilerek Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde sivil bir kurum olarak tekrar hizmete alınmış ve tüm askeri 

sağlık kurumları Sağlık Bakanlığı bünyesine alınmıştır (31 Temmuz 2016 tarihli 

669 sayılı KHK). Askerin özerk sağlık sistemine son verilmiş böylelikle kurumlar 

arası bağımlılık yaratılmıştır. 
 Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kaldırılarak, ancak 

savaş halinde asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara 

bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilmesi ile yargıdaki çift başlılık ile 

farklı içtihatlar oluşması ortadan kaldırılmıştır. Bu yolla askerin yargı 

bağımsızlığına da son verilmiştir.  
 Askerlerin karar noktalarında yer aldığı MSB kadroları değiştirilerek 

başta Müsteşar olmak üzere kadroların sivilleştirilmesi ile asker hakkında alınacak 

karar ve planların siviller tarafından yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca kuvvet 

komutanlıklarında görev yapan askeri personeli atama yetkileri kuvvet 

komutanlarından alınarak MSB’nına devredilerek ordu içinde herhangi bir 

unsurun/gücün etkinliği ortadan kaldırılmıştır. 
 Tüm askeri tersane ve fabrikalar TSK bünyesinden çıkartılarak MSB 

bünyesinde oluşturulan Genel Müdürlük bünyesine bağlanmıştır. Bunun yanı sıra 

MSB kadroları, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden çıkartılarak bu kadrolardan 

hangisine askeri personel atanacağının takdir hakkının MSB’na bırakılmıştır (31 

Temmuz 2016 tarihli 669 sayılı KHK). 
 Askerlerin icra ettikleri her darbede kritik vazifeler üstlenen büyük 

şehirlerin içerisinde konuşlu kışlalar şehir dışına çıkartılmıştır. 
 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk 

Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nde 

değişiklik yapılarak 'Garnizon Komutanlığı' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  

SONUÇ YERİNE: YAŞANAN DEĞİŞİMİN KURAMSAL 

DEĞERLENDİRMESİ 

Sivil-asker ilişkilerinde ortaya çıkan ve devam eden değişimleri 

incelediğimizde Türkiye’de Huntington’un kurumsal ayrım kuramından 

Janowitz’in yakınlaşma kuramına doğru bir kayma olduğunu iddia edebiliriz. 
Kurumsal ayrım kuramında, sivil ve asker grupların birbirlerine karşı göreceli 

güçleri ile ve aynı zamanda askerin-sivillerin yetki rol çizgilerinin birbirlerinin 

özerk alanlarını ihlal etmemeleri ile alakalı bir kavram olarak ortaya çıktığı 

vurgulanmaktadır. Bu kurgunun sonucunda sivil ve asker ayrı birer alanda özerk 

faaliyet gösteren yapılar olarak ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar Huntington 

sivillerin asker üzerinde objektif sivil denetim tesis etmeleri ile askerin özerk alanı 

içinde denetim altına alınabileceğini iddia etse de, Türkiye gibi kendisini “ordu 
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millet” olarak tanımlayan ülkelerde, proteryan devlet yapısında, denetim altına 

alma kavramı, 1960 ve sonrasında yaşanan deneyimlerin gösterdiği gibi askerin 

demokratik sürece her müdahalesi sonrasında asker ve bürokratik elitler siyasileri 

denetim altına almışlardır.  

Günümüzde yaşanan sivil-asker ilişkilerine baktığımızda Türkiye’de 

yaşanan değişimin, askerin sivil toplumsal değer ve prosedürlerle bütünleştirilmesi 

şeklinde cereyan ettiği ve ülke için en etkin sivil denetimin ancak, askerlerin sivil 

değerleri kabule zorlanmasıyla mümkün olabileceği anlayışı doğrultusunda 

şekillendirildiği değerlendirilmektedir. Askerlerin kurumsal açıdan özerk bir 

konuma sahip olması ancak askerlerin sivil gücün (siyasilerin) üstünlüğünü sözde 

değil özde ve uygulamada mutlak olarak inanması ile gerçekleşebilir. Sivil-asker 
ilişkilerin Huntington’cu anlayıştan Janowitz’ci anlayışa geçişin ayak izlerini 15 

Temmuz sürecinden sonra yaşanan değişikliklerde arayabiliriz. Bu değişiklikler de 

en göze çarpan husus Türkiye’de askerin özerk yapısının sonlandırılması ve her 

türden karar mekanizmasındaki alanların seçilmiş siyasilere terk edilmesine 

yönelik olmasıdır.  

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra yaşanan dönüşümler sonucunda 

askerlik mesleğin temel niteliklerinde yaşanan köklü değişimler silahlı kuvvetler 

için merkezi önemde görülen değerleri etkilemiştir. Yaşanan bu dönüşüm 

sürecinde onur, sadakat ya da görev gibi değerler doğaldır ki yok olmayacaktır 
ancak askerlik mesleğinin gelecekteki profilinde farklı ağırlıkları olacaktır. 

Janowitz’e göre askerlik mesleği, kahraman liderler, ordu, yöneticiler ve teknik 

uzmanların bir karışımından oluşmaktadır ve bir subay bu öğelerin farklı 

bileşimlerini bünyesinde barındırabilir. 15 Temmuz kalkışması sonrasında sivil-
asker ilişkileri yönünden yapılan değişikliklerin ana amacının askerin sahip olduğu 

özerk alanın ve askerin içinden çıktığı toplumla yabancılaşmasına sebep olan 

yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Ancak 

unutulmamalıdır ki savaşta halkı için canını feda edecek ordunun teşkilinde esas 

olan unsur liyakat sistemidir. Subay kadrolarının ve general kadrolarının 

oluşturulmasında liyakat sistemi yerine siyasal ve ideolojik tercihlerin ön plana 

alınması askerin esas görevi olan güvenlik konusunda zafiyet yaratabileceği göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ait olduğu coğrafyada gerek siyasi gerekse askeri 

bakımdan hiçbir dönemde ve hiçbir koşulda zayıf olmaması gerektiği açıktır. 

Özellikle de Ortadoğu’da meydana gelen son gelişmeler ve terörle mücadelede 

gelinen nokta itibariyle güvenlik çevresini sınırlarının ötesine taşımak ve bu 

amaçla da sert güç kullanmak durumundaki Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı 

kuvvetlerinin güçlü olmasına en fazla ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçilmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri milletinden aldığı güçle yakın geçmişte yaşadığı 

sıkıntılarından silkinip, ihtiyacı olan yeniden yapılanmayı çağdaş bir anlayış 

içerisinde ve tamamen milli imkânlarla teçhiz edilmek suretiyle yapacak şekilde bir 
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dönüşüm geçirmektedir. Sivil-asker ilişkilerinde bu dönüşümün kolaylaştırılmasını 

sağlayacak sağduyu ve silahlı kuvvetlere olan yüksek güven, aşındırılamayacak 

kadar sağlam ve köklü geçmişe sahiptir. 
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RAHİP BRUNSON OLAYININ KAMU HUKUKU  
AÇISINDAN ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üy. Sadullah ÖZEL* 

ÖZET 

Kamuoyunda Rahip Brunson olayı olarak ifade edilen çok boyutlu krizin 

tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi mümkün olmasa dahi sosyal bilimlerin 

tamamını ilgilendiren yönleri olduğunu not etmek gerekmektedir. İzmir'deki 

Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig 

Brunson’un din adamı ve ABD vatandaşı olma statüsü dışında oluşturduğu ilişkiler 

ağı yargılanması sürecini bir uluslararası krize dönüştürmüştür. İddialar 

incelendiğinde evanjelizm, mesiyanilik ve 13. kayıp kabile gibi teolojik öğelerin de 

merkezi yer tuttuğu bir olayın hukuksal ve politik yansımaları gözlenmektedir. 

Kaldı ki bu olayla bağlantılı olarak ekonomik bir savaşın muhatabı olduğumuz 

bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ifade edilmiştir. 

Rahip Brunson, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "örgüte üye olmamakla birlikte 

örgüt adına suç işemek" ve "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya 

askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla halen tutuklu 

yargılanmaktadır. Bu çalışmada “suçsuzluk karinesi”ni dikkate alarak iddiaların 

tespiti dışında yargılama sürecine yönelik bir değerlendirme yer almamıştır.  

Rahip Brunson olayı tek başına Türkiye’nin anayasal düzeninin nitelikleri 

olan “bağımsızlık”, “kuvvetler ayrılığı”, “egemenlik hakları”, “meşru yargılama 

yetkisi” ve “hakimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı” ilkelerini doğrudan ilgilendiren 

bir turnasol kağıdına dönüşmüştür. Kamu hukuku açısından önem arz eden bu 

ilkelerin; Türkiye’nin askeri bir müttefiki ve küresel bir güç merkezi olan ABD’nin 

üst perdeden dayatmaya çalıştığı talepleri ile mutlak anlamda çeliştiği açıktır. 

Türkiye’nin uluslararası insan haklarına ilişkin sözleşmeler ve meşru yargılama 

tekeli kapsamında bu dayatmacı müdahaleyi geri çevirmesinin en etkili yöntemi; 

Rahip Brunson’un yargılanma sürecinin adil yargılama ilkelerine uygun olarak 

acilen tamamlanmasıdır. Türkiye, Rahip Brunson’u kendi ulusal mevzuatına ve 

taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine uygun şekilde adil hükme 

ulaşacak bir diyalektik içinde yargılama hakkına haizdir. Bu yargılamayı bu ilkeler 

doğrultusunda kesin hükümle sonuçlandırmak kamuoyunun da en tabi 

beklentisidir.  

Yargılama sonucunda kesin hükümle Rahip Brunson hakkında ceza 

verilecekse; 694 sayılı KHK’nın 74’üncü maddesinin üçüncü paragrafı gereği milli 
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güvenlik ve ülke menfaatlerinin gereği iadesi gündeme gelebilir. Bu konuda siyasal 

iktidarın meşru takdir yetkisinin denetim makamı ise doğrudan milletin kendisi 

olacaktır. Kuvvetler ayrılığı bir çatışma hali değil hukukun üstünlüğünün 

sağlandığı bir optimum denge hali olmak zorundadır. Siyasal meşruiyeti temin 

eden hukuk düzenine olan güvendir. Rahip Brunson olayı; aynı zamanda mevcut 

anayasal sistemin hukukun üstünlüğüne dayandığını ulusal ve uluslararası 

kamuoyuna göstermemizi sağlayabilecek bir olaydır.      

Anahtar Kelimeler: Egemenlik, Yargılama Yetkisi, Hukukun Üstünlüğü, 

Adil Yargılanma, Meşruiyet. 
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27 MAYIS DARBESİNDE AMERİKAN FAKTÖRÜ 

Dr. Öğr. Üy. Gökhan EŞEL  
Dr. Öğr. Üy. Kutay ÜSTÜN* 

ÖZET 

Türkiye’de 27 Mayıs 1960 tarihindeki askeri müdahale neticesinde 

gerçekleşen hükümet darbesinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu müdahalenin 

neresinde olduğuna dair ipuçlarını, Menderes’in son ABD gezisinde ve özellikle 

1958 yılı itibariyle ABD gazetelerinde başlayan Menderes karşıtı haberlerde 

görmek mümkündür. Menderes ve Demokrat Parti Hükümeti’nin özellikle 

1950’lerin sonunda ABD politikaları ile ters düşen eylemleri, bu karşıtlığın 

temelini teşkil etmiştir. Bu süreçte Ortadoğu gezisi kapsamında Türkiye’de 

bulunan dönemin Amerikan Gazeteciler Başkanı Eugene C. Pulliam’ın, Türkiye 

ziyaretinin hemen ardından Başbakan Adnan Menderes’e yönelik olarak kaleme 

aldığı köşe yazıları, Amerikan yönetiminin Menderes’in politikalarından ne ölçüde 

rahatsız olduğunu açıkça göstermektedir. Nitekim 27 Mayıs 1960 tarihindeki askeri 

müdahalenin, Türkiye’nin SSCB ile temasa kurduğu dönemde ve özelliklede iki 

ülkenin başbakanlar düzeyinde karşılıklı ziyaretler gerçekleştireceğine dair 

haberlerin basında yer almasından kısa bir müddet sonra gerçekleşmiş olması da 

oldukça dikkat çekicidir. Dönemin Amerikan basını tetkik edildiğinde, Amerika 

Birleşik Devletleri’nin Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

yakınlaşmasından oldukça rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. Şüphesiz henüz birkaç 

yıl önce NATO üyesi olmuş olan bir ülkenin, NATO’nun kuruluş amacı olan 

SSCB ile yakın ilişkiye girmek üzere girişimlerde bulunması, ABD’nin tepkisini 

çekmiştir.  

Bu bildiride, tıpkı 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminde 
olduğu gibi, 1960 yılında Demokrat Parti ve Başbakan Menderes’in 

politikalarından rahatsız olan Amerika Birleşik Devletleri’nin gerçekleşen askeri 

darbedeki rolü, Amerikan gazetelerinde Türkiye ve Demokrat Parti Hükümeti ile 

ilgili çıkan haberlerden hareketle ifade edilmeye çalışılacaktır. Bu noktada, 

Türkiye’nin NATO üyesi bir ülke olarak SSCB ile yakınlaşma girişimlerinin 

hemen akabinde gelişen askeri müdahalede Amerika Birleşik Devletleri’nin rolü 

hakkında elde edilen bulgular, tarihsel bir perspektif ile objektif olarak 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Menderes, 1960 Askeri Darbesi, 
Türkiye, ABD, SSCB. 

                                                           
*  Nevşehir Haci Bektaşi Veli Üniversitesi, İİBF, Uluslararasi İlişkiler, Ardahan 

Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi 
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Panel 26 (Ö.H. Polis Memuru İlyas KAYGUSUZ Salonu) 

(2. GÜN-SAAT: 15: 30–16: 45) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ertan EFEGİL 

 

 

 

“Terörle Mücadelede Bir Yöntem: Hapishaneler Ve Rehabilitasyon 

Programları” 

 Prof. Dr. Ertan EFEGİL 

 

“Geniş Kitle Psikolojisi Ve İslam Toplumlarının Radikal Örgütlerine 

Bakışı” 

 Dr. Öğr. Üyesi Şerife Özkan NESİMİOĞLU  

 

“Şehitlik Mi? Terörizm Mi?: İslami Açıdan İntihar Eylemlerinin 

Analizi” 

 Doç. Dr. Sezai ÖZÇELİK 

 

“Kadın Teröristler” 

 Dr. Öğr. Üy. Fatma Anıl ÖZTOP 

 

“Müslüman Kardeşler Örgütü’nün “İslami Terör Örgütü” Olarak 

Yaftalanmasının Siyasal Nedeni” 

 Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özden CANKARA 
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TERÖRLE MÜCADELEDE BİR YÖNTEM: HAPİSHANELER VE 

REHABİLİTASYON PROGRAMLARI 

Prof. Dr. Ertan EFEGİL* 

ÖZET 

Günümüzde birçok devlet, terörle mücadele kavramından, teröristlerle 

askeri ve güvenlik alanlarında mücadele etmeyi anlamaktadır. Bu nedenle güvenlik 

güçlerinin yardımıyla, teröristleri ya etkisiz hale getirmek (operasyonda öldürmek) 

ya da teslim olanı yargılayıp, hapse atmak yeterli tedbirler olarak düşünülmektedir. 

Böylece hapishanede uzun yıllar diğer “dava arkadaşları” ile birlikte kalacak olan 
mahkûmun, zamanla akıllanacağı düşünülmektedir. Aslında, mahkûmların, sosyal, 

ekonomik ve psikolojik sıkıntılarından ötürü, radikal örgütlere meyil etme veya 

radikal örgüt üyesi olmak için örgüt mensupları tarafından ikna edilme konusunda, 

hapishaneler en iyi koşulları sunabilmektedir. Bazen radikal örgütler, örgüte yeni 

eleman kazanmak için hapishaneleri uygun mekânlar olarak görmektedir. Hatta 

hapishanelerde gördükleri işkence ve diğer baskılar nedeniyle, mahkûmların 

radikalleşme süreçleri hızlanabilmektedir. 

Bu bildiride, hapishanede uygulanan iyileştirme programları üzerinde 

durulacak, hem Ortadoğu hem de Batılı ülkelerde bu programların uygulamaları 

hakkında bilgiler verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Terör, Ortadoğu, Güvenlik, Ekonomi, Radikalleşme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*  Sakarya Üniversitesi, SBF, Uluslararası İlişkiler 
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GENİŞ KİTLE PSİKOLOJİSİ VE İSLAM TOPLUMLARININ 

RADİKAL ÖRGÜTLERİNE BAKIŞI 

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Özkan NESİMİOĞLU* 
ÖZET 

Küresel anlamda terörizmle mücadelenin en önemli araçlarından bir tanesi 

bu örgütlerin mali kaynaklarıyla birlikte insan kaynağının da kesilmesini 

sağlamaktır. Bunu yapabilmek için ise öncelikle terör örgütlerinin amaçları, 

iletişim araçları, söylemleri ve mensuplarının doğru bir şekilde analiz edilmesi 

gerekmektedir. İslam toplumları içerisinden çıkan radikal örgütlerle ilgili 
çalışmalara bakıldığında, bu örgüt üyelerinin büyük oranda Arap kökenli 

Müslümanlardan oluştuğu görülmektedir. Örneğin Fransız Uluslararası İlişkiler 

Enstitüsü’nün hapis cezası almış olan 137 cihatçı ile yaptığı bir çalışmaya göre 

bunlardan %74’ü Müslüman olan ailelerde doğmuşken geri kalanı sonradan 

İslamiyeti seçmiştir. 2014 yılında Amerikalı gazeteci James Foley’in kafası IŞİD 

tarafından kesilerek infaz edilmesinden sonra, Barack Obama tarafından örgütün 

ideolojisi nihilistik olarak tanımlanmıştır. Her ne kadar, IŞİD’in sonrasındaki 

faaliyetlerini de bu şekilde tanımlamak mümkün olsa da pek çok sosyal bilimci, 

hem bu tanımın, hem de bu durumu mental bir sorun ya da dini fanatizm olarak 

tanımlama gayretlerinin oldukça yetersiz kaldığı konusunda hem fikirdir. 

Birleşmiş Milletler ve Beyaz Saray’a terörizm konusunda danışmanlık 

yapan antropolog Scott Atran’a göre Musul Hapishanesi’nde 670 Şii mahkumu 

öldüren, ya da 21 Mısırlı Hristiyan’ın kafasını kesen bu teröristler, psikolojik profil 

anlamında büyük oranda sıradan insanlardır. O halde mutlaka psikolojik 

rahatsızlığı olması gerekmeyen, beyin yıkama sürecine maruz kalmamış, büyük 

çoğunluğu Müslüman kökenli Araplardan oluşan radikal örgütleri daha iyi 

anlayabilmek için ana kaynağa yani İslam toplumuna ve onların bu örgütlere 

bakışına yönelmek gerekmektedir. Kitle psikolojisi ile ilgili çalışmalarda ilk akla 

gelen isim olan Gustave Le Bon’a göre ırk, gelenekler, politik ve toplumsal 

konular, öğretim ve eğitim biçimi, vaatler ya da hayaller ve kitle önderleri 
kitlelerin etkilendiği uzak ve yakın etmenlerdir. Bu şartlar göz önüne alınarak 

İslam toplumu incelendiğinde, o toplum içerisindeki sıradan bireylerin hangi 

motivasyonlarla vahşi birer teröriste dönüştüğü çok daha iyi anlaşılabilecektir. 

Buradan hareketle bu çalışmada da El-Kaide, IŞİD, Boko-Haram gibi örgütlerin 

oluşumu, ortaya çıktıkları coğrafyalardaki siyasi olaylar, İslam toplumlarının bu 

örgütlere bakışı çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İslam Toplumu, Terörizm, Kitle Psikolojisi, 
Radikalleşme, El-Kaide, IŞİD, Boko Haram. 

                                                           
*  Karatay Üniversitesi, Enerji Yönetimi 
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ŞEHİTLİK Mİ? TERÖRİZM Mİ?: İSLAMİ AÇIDAN İNTİHAR 

EYLEMLERİNİN ANALİZİ206 

Doç. Dr. Sezai ÖZÇELİK207 
Doç. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK208 

ÖZET 

Bazı bilim insanlarına göre intihar eylemleri209 politik alanda kullanılan diğer 

silahlardan farklı ele alınamaz. Hatta göreceli olarak basit uygulanması, ucuz olması, 

kaçış planına yada saldırıyı yapanın kurtarılmasına gerek olmaması, saldırıyı yapanın 

yakalanmayacağı için sorguya çekilmemesi, koşulları, zaman ve yeri intihar 
eylemcisinin belirlemesi, yüksek derecede zayiata yol açması ve kurtulan kurbanların 

kalplerine terör korkusunu yerleştirmesi gibi taktiksel avantajları sebebiyle tercih 

edilmektedir. İntihar eylemleri özellikle İslam özelinde iki temel yaklaşım ile analiz 
edilmektedir. Birincisi, dinsel faktörlerin intihar eylemlerinin oluşumundaki rolü 

incelenmektedir. İkinci olarak, psikolojik ve sosyolojik özellikle sosyo psikolojik 

açıdan intihar eylemcilerine yönelik metot ve tekniklerin araştırılması yerinde 

olacaktır.  

İntihar eylemi (suicide attack) kavramı, daha az değer ve duygu yükü 

barındırmaktadır. İntihar bombalaması (suicide bombing), intihar saldırısı (suicide 

attack), intihar harbi (suicide warfare), intihar terörizmi, intihar endüstrisi, cinayet 

eylemleri (homicide bombing) ve şehitlik eylemi (martydom operations) gibi 

kavramlar da kullanılmaktır. İntihar eylemleri, düşük maliyet, düşük teknoloji ve 

                                                           
206  Bu bildiri “Şehitlik Eylemlerine veya İntihar Terörizmine Genel Bakış” olarak Ertan 

Efegil editörlüğünde İslam’ın Radikal Yorumu ve Terör Eylemlerinin Analizi başlıklı 

2018 yılında çıkan editör kitap bölümünde kullanılan paradigmanın devamı ve ilerisi 

niteliğinde, ilgili konu çerçevesinde yeni ve dikkate değer görüş ve veriler ortaya 
konulmuş ve tartışılmıştır.  

207  Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası 

İlişkiler Bölümü, sezaiozcelik@gmail.com; sozcelik@karatekin.edu.tr. İslam’da barış, 

savaş, cihat, şiddetsizlik, İslami hakemlik (tahkim), İslami barış yapma (sulha), İslami 

arabuluculuk (wasata) ve İslami üçüncü taraf (ombudsman) gibi konular ile ilgili 

websitesini ziyaret ediniz: https://karatekin.academia.edu/SezaiOzcelik/  
208  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okulöncesi Eğitimi 

ABD, dilekogretir@gmail.com, ogretir@gazi.edu.tr. İslami barış eğitimi konusunda şu 
web sitesini ziyaret ediniz: https://gazi.academia.edu/AyseDilekOgretirOzcelik/  

209  Bu çalışmada İngilizce karşılığı intihar bombalaması yerine intihar eylemi kavramı 

kullanılmaktadır. Ayrıca bazı çalışmalarda kullanılan intihar terörizmi kavramı 

kullanılmamıştır. Şehitlik eylemleri kavramı ise makalede İslami bakış açısı ile intihar 
eylemlerinin analizinde kullanılacaktır.  

mailto:sezaiozcelik@gmail.com
mailto:sozcelik@karatekin.edu.tr
https://karatekin.academia.edu/SezaiOzcelik/
mailto:dilekogretir@gmail.com
mailto:ogretir@gazi.edu.tr
https://gazi.academia.edu/AyseDilekOgretirOzcelik/
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düşük risk silahlarının kullanıldığı, görece kolayca bulunabilen malzemelerden 

üretilmesi, çok az eğitim gerektirmesi, çok az krimolonojik delili bırakması ve 

topluma korku salması nedenlerinden dolayı teröristler arasında modus operandi 

(failin yöntemi) haline gelmiştir. 

İnsanın yaşamını bir dava ve amaç için son vermesi, birçok kişi için şaşırtıcı ve 

kafa karıştırıcıdır. İntihar eylemi nedir? İntihar eylemcisi kimdir? Niçin intihar 

eylemcileri kullanılmaktadır? Kimler intihar eylemcisi olur? Niçin terör örgütleri 

stratejik olarak intihar eylemlerini tercih etmektedirler? Bireyler neden tutum, algı ve 

davranışlarını radikalleştirerek intihar eylemcisi olurlar? Niçin kamuoyunun bir 

bölümü intihar eylemlerini desteklemektedirler? En önemlisi, niçin bir insan, 

masumları öldürmek için gönüllü olur?  

Bu çalışma yukarıdaki sorulara cevap bulmak amacıyla ilk önce modern 

zamanlarda intihar eylemlerinin gelişimini özellikle İslami açıdan ele alınacaktır. 

İkinci bölümde ise intihar eylemlerinin İslami örgütler tarafından kullanılmasının 

intihar eylemlerinin stratejik, sosyal ve bireysel seviyelerde analizine olanak veren 
nedensel modelleme sunulacaktır. Üçüncü bölümde ise iştişhad ameliye yani 

şehitlik eylemleri analiz edilecektir. Sonuç olarak, İslami açıdan intihar 

eylemlerinin önüne geçilebilmesi için İslami barış (sulha), İslami arabuluculuk 

(wasata), İslami şiddetsizlik ve İslami çatışma çözümü gibi kavramlarının 

uluslararası ilişkilerde daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yapılacaktır. Ayrıca 

İslam aleminde intihar eylemlerinin anlaşılması için özellikle mem (kültürel 

anlamda DNA ve genler), memetik (mem bilimi), akraba seçilimi (kin selection), 

özgecilik (altruism) yani bireyin kendi esenliğini azaltırken diğer bireyin esenliğini 

arttırıcı davranışları (dişi peygamber develeri ve karadul örümceklerinin 

çiftleştikten sonra erkekler kendilerini yemeleri için kafalarını dişilerinin ağzına 

uzatır) alanlarında yani evrimsel psikoloji ve İslam ilişkisini araştıran çalışmalar 

yapılmalı ve konu disiplinler-arası yaklaşımla ele alınmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: İslam, İntihar Eylemleri, Şehitlik Eylemleri, İntihar 

Terörizmi. 

SUMMARY 

According to some scientists, suicide attacks should not be examined 
differently from other weapons used in the political arena. Many terrorism 
organizations have employed and prefered suicide attacks because they are 
relatively simple to implement, inexpensive, has tactical advantages such as the 
need to avoid rescuing the attacker with an escape plan, to avoid the interrogation 
of the attacker, to determine the conditions, time and place of suicide bombing, 
causing a high level of casualties and fear to survivors. Suicide attacks are 
analyzed with two basic approaches in Islam. First, the role of religious factors in 
the formation of suicide attacks is investigated. Second, psychological and 
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sociological aspects, especially socio-psychological aspects of suicide bombers are 
identified. 

The concept of suicide attack concept is less emotionally loaded and 
contains less value-load. Suicide bombing, suicide attack, suicide warfare, suicide 
terrorism, suicide industry, homicide bombing and martyrdom operations are some 
concepts that the social scientists are used. Suicidal attacks have become the 
modus operandi (perpetrator method) among terrorists for these reasons: low cost, 
low-tech and low-risk weapons, producing relatively easy-to-find materials, 
requiring very little training, leaving very little criminological evidence and 
spreading fears in society. 

It is very confusing to understand why many people end their lives for a 
cause and purpose. What is suicide attack? Who is the suicide bomber? Why are 
suicide bombers used? Who becomes a suicide bomber? Why do terrorist 
organizations strategically choose suicide attacks? Why do individuals become 
suicide bombers by radicalizing their attitudes, perceptions and behaviors? Why do 
some of the public support suicide attacks? Most importantly, why does a person 
volunteer to kill innocents? 

This study first examines the development of suicide attacks in modern 
times, in particular within Islamic perspectives in order to find answers to the 
above questions. In the second part, a causal model that allows analysis of suicide 
attackss at strategic, social and individual levels is presented. In the third part, the 
actions of martyrdom are analyzed. As a result, it should be emphasized that 
concepts such as Islamic peace, Islamic mediation (wasata), Islamic nonviolence 
and Islamic conflict resolution should be studied more in international relations in 
order to prevent suicide attacks in the name of Islam. In addition, in order to 
understand the acts of suicide attacks in the Islamic world, especially the meme 
(DNA and genes in the cultural sense), memetic (memo), kin selection, altruism, 
decreasing the self's wellbeing of the individual while enhancing the wellbeing of 
the other person and after the mating of the spiders, the men extend their heads to 
the mouths of their females for their meals) studies in the fields of evolutionary 
psychology and Islam should be done and discussed within the interdisciplinary 
approach. 

Key Words: Islam, suicide attack, martydom operations, suicide terrorism. 
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GİRİŞ 

Bazı bilim insanlarına göre, intihar eylemleri,210 politik alanda kullanılan 

diğer araçlardan farklı ele alınamaz. Hatta göreceli olarak basit uygulanması, ucuz 

olması, kaçış planına yada saldırıyı yapanın kurtarılmasına gerek olmaması, 

saldırıyı yapanın yakalanmayacağı için sorguya çekilmemesi, koşulları, zaman yeri 
intihar eylemcisinin belirlemesi, yüksek derecede zayiata yol açması ve kurtulan 

kurbanların kalplerine terör korkusunu yerleştirmesi gibi taktiksel avantajları 

sebebiyle tercih edilmektedir. İntihar eylemleri, özellikle İslam özelinde iki temel 
yaklaşım ile analiz edilmektedir. Birinci yaklaşımda, dinsel faktörlerin, intihar 

eylemlerinin oluşumundaki rolü incelenmektedir. İkinci yaklaşımda ise, politik, 

stratejik, psikolojik ve sosyolojik açılardan intihar eylemleri ve eylemcilerine 

yönelik araştırmalar yapılmaktadır.  

İntihar eylemleri, düşük maliyet, düşük teknoloji ve düşük risk silahlarının 

kullanıldığı, görece kolayca bulunabilen malzemelerden üretilmesi, çok az eğitim 

gerektirmesi, çok az krimolonojik delili bırakması ve topluma korku salması 

nedenlerinden dolayı teröristler arasında modus operandi (failin yöntemi) haline 

gelmiştir. İntihar eylemi en yüksek düzeyde ölüme yol açan etkin bir yöntemdir. 

Silahla öldürme olaylarında ortalama ölüm sayısı 3,32, uzaktan kumanda ile yapılan 

saldırılarda ortalama ölüm sayısı 6,92 ve intihar kemeri takan bir eylemcinin yaptığı 

saldırı sonucu ölü sayısı ortalaması 81,48 iken; bomba yüklü araçla yapılan 

saldırılarda ortalama ölü sayısı 97,81’dir.211 İntihar eylemleri, terörist ve gerilla 

örgütlerine stratejik üstünlük sağlamaktadır. İntihar eylemlerinin yaşandığı bazı 

ülkeler şunlardır: Lübnan, İsrail, Sri Lanka, Irak, ABD, İspanya, İngiltere, Fransa, 

Afganistan, Pakistan, Hindistan, Cezayir, Fas, Türkiye, Çeçenistan, Özbekistan, ve 

Rusya, v.b.  

İntihar eylemleri, genellikle etnik çatışmalarda, eğer karşı taraf farklı ırk, etnik 

köken, din ve millete ait olması halinde, daha sık görülmektedir. Fakat çoğu durumda, 

etnik köken ve farklı millete aidiyet yeterli olmamakta, din de, önemli faktör olarak 

öne çıkmaktadır. Filistinliler ile Bosnalı Müslümanlar arasında yapılan 

karşılaştırmada, Filistinliler, kendi etnik grupları için öldüklerinde dinsel duyguları 

daha fazla kullanmakta ve gelecek hakkında daha fazla ümide sahip olmaktadırlar. 

Bosnalı Müslümanlar ise, dinsel duygular ile kendini öldürmek konusuna daha az 

                                                           
210  Bu çalışmada, İngilizce karşılığı intihar bombalaması yerine “intihar eylemi” kavramı 

kullanılmaktadır. Ayrıca bazı çalışmalarda kullanılan intihar terörizmi kavramı 

kullanılmamıştır. “Şehitlik eylemleri” kavramı ise makalede İslami bakış açısı ile 
intihar eylemlerinin analizinde kullanılacaktır.  

211  Ami Pedahzur ve Arie Perliger, “Introduction: Characteristics of Suicide Attacks”, Ami 

Pedahzur (ed.), Root Causes of Suicide Terrorism: The Globalization of Martydom, 
London: Routledge, 2006, s.2. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

819 

yatkındırlar. Şehitlik kavramının, daha çok dinsel öğelere vurgu yapan etnik gruplarda 

daha fazla kabul gördüğü iddia edilebilir.212 İntihar eylemlerini, genel kanının aksine, 

dinsel ve aşırılık temelli değil, laik ve politik sebeplerle özellikle sosyo-psikolojik 
yaklaşımlarla açıklamak ve anlamak gerekir.  

İntihar eylemi (suicide attack) kavramı, daha az değer ve duygu yükü 

barındırmaktadır. İntihar bombalaması (suicide bombing), intihar saldırısı (suicide 
attack), intihar harbi (suicide warfare), intihar terörizmi, intihar endüstrisi, cinayet 

eylemleri (homicide bombing) ve şehitlik eylemi (martydom operations) gibi 

kavramlar da kullanılmaktır. Terrörizm ve şehitlik, değer-yüklü kavramlardır. İntihar 

eylemi ise, saldırı yapanın ölmesi ve anlam yüklemesinin az olması nedeniyle 

kullanımı daha fazla kabul görmektedir. Medya organlarında kullanılan intihar 

bombalaması yerine, intihar eylemi, daha kabul edilebilir bir kavramdır. Çünkü her 

intihar bombalaması, intihar eylemidir. Fakat her intihar eylemi, intihar bombalaması 

olmayabilir.213 Murray, ilginç bir tanımlama yaparak, intihar eylemcisinin vucudunu 

silah olarak kullanarak terör oranının arttırmasını, “biyo-politik ve thanato-politik” 

yani yaşam ve ölüm politikası olarak adlandırmıştır. Teröristin paramparça olan vucüt 

parçaları, öldürücü bombalara dönüşür. “Saldırıyı yapanın vucüdu kelimenin tam 

anlamıyla silah haline gelir. Kemik parçaları insan şarapneli halini alır.”214 Televizyon 
ekranlarında özellikle son dönemde sosyal medyada yayılan imgeler, çok etkili şekilde 

sosyal deprem yaratmaktadır. İntihar eylemcileri için Filistinliler, “şehit” ve yaptıkları 

saldırıya “şehitlik eylemleri”, Araplar “canlı bomba”, İsraililer “katil bombacılar” ve 

Amerikalılar “terörist bombacılar” tanımlamalarını tercih etmektedirler.215  

1986-2003 yılları arasında yapılan bir çalışmaya göre, intihar eylemleri, 

taktiksel düzeyde 14 farklı ülkede 17 devlet-dışı grup tarafından kullanılmıştır. 

Yapılan dört yüzden fazla saldırı sonucu beş binden fazla insan ölmüş, yirmi binden 

fazla insan yaralanmış ve 121 milyar dolarlık maddi zarar ortaya çıkmıştır.216 1980-
2001 yılları arasında meydana gelen terör saldılarının (11 Eylül Saldırıları hariç) 

sadece yüzde 3’ü (188 tane) intihar eylemi olmasına karşın ölümlerin yaklaşık yarısı 

(% 45) intihar eylemleri sonucunda yaşanmıştır. Sanılanın aksine bu intihar 

saldılarının birçoğunu, yani 75 tanesini (yani nerede ise yarısını), Marksist-Leninist 

                                                           
212  Scott Atran, “Mishandling Suicide Terrorism”, The Washington Quarterly, 27, 3, 

Summer 2004, s. 77.  
213  Assaf Moghadam, “Defining Suicide Terrorism”, Ami Pedahzur (ed.), Root Causes of 

Suicide Terrorism: The Globalization of Martydom, London: Routledge, 2006, ss. 13-25.  
214  S. Murray, Thanatopolitics: On the use of death for mobilizing political life, 

Polygraph: An International Journal of Politics and Culture, 18, 2006, s. 207.  
215  John Curra, The Relativity of Defiance, Los Angeles: Sage, 2nd ed., 2011, s. 217.  
216  Foreign Military Studies Office, “Suicide Bombers, Profiles, Methods, and 

Techniques”, Unclassfied Report, 2007, 
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a464077.pdf (Erişim Tarihi: 30.06.2018).  

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a464077.pdf
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ideolojiye sahip Sri Lanka’daki Tamil Gerillaları gerçekleştirmiştir.217 Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki 11 Eylül saldırılarıları, 2996 kişinin ölümüne, altı binden 

fazla insanın yaralanmasına ve 3,3 trilyon dolarlık maddi kayba yol açması yanında, 

tek başına, dünyanın kaderini değiştiren intihar eylemleri olmuştur. El-Kaide’nin bu 

saldırılar için harcadığı her bir dolara karşılık, 7 milyon dolar zarar meydana 

gelmiştir.218 Modern anlamda ilk intihar eylemi, 1981 yılında, Lübnan Beyrut’ta Irak 

Büyükelçiliği’ne Şii örgüt al-Dawa’nın bomba yüklü kamyonla saldırması sonucunda 
düzenlenmiş, 60 kişi ölmüş ve 100’den fazla insan yaralanmıştır.219 1983 yılının Nisan 

ayının 18nci günü, başkent Beyrut’ta Amerikan Elçiliği’ne, aralarında CIA’nin 

Ortadoğu Direktörü’nün de olduğu, 17 Amerikan vatandaşı dahil olmak üzere toplam 

63 kişinin öldüğü bomba yüklü kamyonla intihar eylemi, 1982 yılında kurulan 

Hizbullah tarafından düzenlenmiş ve Amerikan askerleri Lübnan’dan çekilmek 

zorunda kalmıştır.220 1993-2006 yılları arasında 213 intihar eylemi, Filistin-İsrail 

çatışması sırasında gerçekleştirilmiştir.221 İlk intihar eylemi, Hamas’a bağlı İslami 

Jihad örgütü tarafından 6 Temmuz 1989 tarihinde 25 yaşındaki Abd al-Hadi 
Ghanayem tarafından gerçekleştirilmiştir. Ghanayem, Tel Aviv-Kudüs arasında sefer 

yapan 405 nolu otobüsün şöförünü etkisiz hale getirdikten sonra, Qiryat Ye’arim dağ 

geçidinden uçuruma otobüsü sürmesiyle 16 kişinin ölümüne ve 30 kişinin 

yaralanmasına yol açmıştır. İntihar eylemcisi kurtulmuş ve İsrail hapishanelerinde 

ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır.222 Dünyadaki en büyük ve önemli intihar 

saldırısı, El-Kaide’nin yaptığı 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler ve Pentagon Saldırıları 

sonucu 19 tane intihar eylemcisi ve dört uçakta yolculuk yapan 246 kişi dahil, 2996 

insan ölmüştür.223 2003 yılında Irak’ın Amerika tarafından işgali sonrası intihar 

                                                           
217  Robert A. Pape, “Dying to Kill”, September 22, 2003, 

https://www.nytimes.com/2003/09/22/opinion/dying-to-kill-us.html (Erişim Tarihi: 
30.06.2018).  

218  New York Times, “One 9/11 Tally”, 

https://archive.nytimes.com/screenshots/www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/
sept-11-reckoning/cost-graphic.jpg (Erişim Tarihi: 30.06.2018).  

219  Adam Dolnik, “Suicide Terrorism and Southeast Asia”, Andrew T.H. Tan (ed.), A 
Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia, Cheltenham, UK: Edward 
Elgar, s. 104.  

220  Oliver North, American Heroes in the Fight Against Radical Islam, Nashville, TN: 
B&H Publishing, 2008, s. 279.  

221  Riaz Hassan, Life as a Weapon: The Global Rise of Suicide Bombings, London: 
Routledge, 2014, s. 77.  

222  Mordecai Dzikansky, Gil Kleiman ve Robert Slater, Terrorist Suicide Bombings: 
Attack Interdiction, Mitigation, and Response, Boca Raton: CRC Press, 2012.  

223  Spencer C. Tucker, U.S. Conflicts in the 21st Century: Afganistan War, Iraq War, and 
the War on Terror, Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, vol. 2, 2016, s. 767. Batılı birçok 

eserde intihar eylemcilerinin sayısı ölü sayısı içinde verilmemektedir Bu da intihar 
eylemi konusunun ne kadar değer odaklı ve sübjektif incelendiğinin kanıtıdır.  

https://www.nytimes.com/2003/09/22/opinion/dying-to-kill-us.html
https://archive.nytimes.com/screenshots/www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/cost-graphic.jpg
https://archive.nytimes.com/screenshots/www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/cost-graphic.jpg
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eylemleri dünya medyasında en çok İslami bağlamında ele alınmaya devam 

etmiştir.224 University of Chicago’nun öncülüğündeki Chicago Project on Security & 

Threats (CPOST) projesine göre dünyada 1980-2016 tarihleri arasında toplamda 4,797 

intihar eylemi olmuş, 42619 kişi ölmüş, 108331 kişi yaralanmıştır. Ortalama olarak 

her eylemde ölü sayısı 8,9 ve yaralı sayısı 22,6 olmuştur.225    

İnsanın yaşamını bir dava ve amaç için son vermesi, birçok kişi için şaşırtıcı ve 

kafa karıştırıcıdır. İntihar eylemi nedir? İntihar eylemcisi kimdir? Niçin intihar 

eylemcileri kullanılmaktadır? Kimler intihar eylemcisi olur? Niçin terör örgütleri 

stratejik olarak intihar eylemlerini tercih etmektedirler? Bireyler neden tutum, algı ve 

davranışlarını radikalleştirerek intihar eylemcisi olurlar? Niçin kamuoyunun bir 

bölümü intihar eylemlerini desteklemektedirler? En önemlisi, niçin bir insan, 

masumları öldürmek için gönüllü olur?  

Bu çalışma yukarıdaki sorulara cevap bulmak amacıyla ilk önce modern 

zamanlarda intihar eylemlerinin gelişimini özellikle İslami açıdan ele alınacaktır. 

İkinci bölümde ise intihar eylemlerinin İslami örgütler tarafından kullanılmasının 

stratejik ve politik nedenleri açıklanacaktır. Üçüncü bölümde ise intihar 

eylemlerinin stratejik, sosyal ve bireysel seviyelerde analizine olanak veren 
nedensel modelleme sunulacaktır. Son bölümde ise iştişhad ameliye yani şehitlik 

eylemleri analiz edilecektir. Sonuç olarak, İslami açıdan intihar eylemlerinin önüne 

geçilebilmesi için İslami barış (sulha), İslami arabuluculuk (wasata), İslami 

şiddetsizlik ve İslami çatışma çözümü gibi kavramlarının uluslararası ilişkilerde 

daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yapılacaktır. Ayrıca İslam aleminde intihar 

eylemlerinin anlaşılması için özellikle mem (kültürel anlamda DNA ve genler), 
memetik (mem bilimi), akraba seçilimi (kin selection), özgecilik (altruism) yani 

bireyin kendi esenliğini azaltırken diğer bireyin esenliğini arttırıcı davranışları (dişi 

peygamber develeri ve karadul örümceklerinin çiftleştikten sonra erkekler 
kendilerini yemeleri için kafalarını dişilerinin ağzına uzatır) alanlarında yani 

evrimsel psikoloji ve İslam ilişkisini araştıran çalışmalar yapılmalı ve konu 

disiplinler-arası yaklaşımla ele alınmalıdır.  

 

 

 

                                                           
224  Sezai Özçelik, “İsrail-Filistin ve İsrail-Arap Çatışması”, Sertif Demir ve Oktay Bingöl 

(ed.), Yeni Ortadoğu: Aktörler, Dinamikler ve Denge Arayışları, Ankara: Barış Kitap, 

Ocak 2017, ss. 117-163.  
225  Chicago Project on Security and Terrorism (CPOST). 2016. Suicide Attack Database 

(October 12, 2016 Release). http://cpostdata.uchicago.edu (Erişim 26.07.2018).  

http://cpostdata.uchicago.edu/
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İNTİHAR EYLEMLERİNİN POLİTİK VE STRATEJİK NEDENSEL 
MODELLEMESİ 

Çok basit bir soru ile intihar eylemleri analiz edilebilir: İntihar eylemlerine 

ne yol açar? Bu sorunun cevabına, her şeyden önce, intihar saldırılarının, belli 

politik amaçları elde etmek için uzun süreli zaman dilimine yayılarak yapıldığının 

kabulü ile başlanmalıdır. Konuyu, sadece bireysel intihar eylemleri olarak 

açıklamak yerine, uzun süreli terörist kampanyaların bir parçası olarak görmek 

daha gerçekçi olacaktır. Kişisel düzeyde, intihar eylemcisinin hangi saiklerle 

hareket ettiğinin önemi olsa bile, politik, sosyal ve bireysel koşulların birlikte ele 

alınmasının, niçin intihar eylemlerinden vazgeçilmediğinin, niçin son yıllarda 

sayısının ve etkisinin arttığının ve niçin belli zaman ve yerlerde olduğunun 

açıklanmasında yardımı olacaktır.  

 

Şekil 2: İntihar Eylemlerinin Nedensel Analizi226 

 

İntihar eylemlerinin nedenlerini açıklamak için üç seviyede analiz 

yapılabilir: Stratejik, sosyal ve bireysel seviyeler. Birinci seviyede, niçin terörist 

örgütün bakış açısından intihar eylemleri politik olarak anlamlıdır sorusuna cevap 

aranır. Terör örgütleri, intihar eylemlerinin politik amaçlarını gerçekleştireceğine 

inanmazlarsa, zaten bu eylemleri düzenlemezler. Stratejik olarak intihar eylemlerin 

altında yatan mantık nedir? İkinci seviyede, neden bazı toplumlarda intihar 

eylemine olumlu yaklaşılırken, niçin bazı toplumlarda intihar eylemlerine şiddetle 

karşı çıkılmakta sorusu incelenmelidir. Toplumsal tabandan destek bulamazsa, 

intihar eylemlerinin sürdürülebilir olmadığının bu noktada altı çizilmektedir. 

Üçüncü seviyede ise, niçin toplumda belli insanlar terörist saldırılar için hayatlarını 

feda etmek istemektedirler sorusu sorgulanmaktadır.  

Yukarıda belirtilen modelin temel varsayımı şudur: İntihar eylemleri, 

temelde strateji olup, politik amaçlar için yapılmaktadır. Toprakları işgal edilmiş 

                                                           
226  İntihar eylemleri modellemesi ayrıntılı olarak incelemek için; Robert Pape, Dying to 

Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism, New York: Random House, 2005, s. 
22.  

Şekil 2: İntihar Eylemlerinin Nedensel Analizi
1 

Stratejik Seviye   Zorlayıcı Güç  

 

Sosyal Seviye    Kamuoyu Desteği    İntihar Eylemi 

 

Bireysel Seviye   Elcil / Özgeci (Altruist) Motif 

İntihar eylemlerinin nedenlerini açıklamak için üç seviyede analiz yapılabilir: Stratejik, sosyal ve 

                                                           
1 İntihar eylemleri modellemesi ayrıntılı olarak incelemek için; Robert Pape, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide 
Terrorism, New York: Random House, 2005, s. 22.  
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etnik, dinsel ve dilsel gruplar, yabancı devletlerin askeri varlıklarına karşı bu tür 

şiddet içerikli kampanyalar yürütürler. Terör örgütlerinin burada iki amacı olabilir. 

Birincisi, hedeflerine ulaşmak için düşmanlarını belli şeyler yapmaya zorlamaktır. 

İkincisi, rakip örgütlere ve politik aktörlere karşı daha fazla toplum içinde destek 

bulabilmektir. Stratejik bakış açısında göre, din, aslında intihar eylemlerinde ikincil 

faktördür. Bireysel düzeyde intihar eylemcisinin amacı, dinsel olarak “şehit olmak” 

ve kültürel olarak “ölümsüzlüğe ulaşmak”tır. İntihar eylemcisi, ölümünün, sosyo-
dinsel garantisi olarak onurlandırılmasını, yani şehitlik mertebesine ulaşarak 

ödüllendirilmeyi ve cennete ulaşmayı amaçlar. Ölümü ile ulusuna ve kimliksel 

bağı olan toplumsal kesime yardımcı olduğunu düşünen intihar eylemcileri, birçok 

durumda şehitlik videolarını, vasiyetleri olarak yayınlayarak, bir anlamda yeni 

gönüllü bulmayı ve intihar eylemini meşrulaştırmayı amaçlar.227  

Sosyal seviye analizinde, intihar eylemlerini yapan terör örgütleri, diğer suç 

örgütleri ve dinsel kült gruplarından farklı olarak, toplumsal tabandan geniş destek 

görmektedirler. Özellikle yabancı işgalcileri topraklarından söküp atmak şeklindeki 

meşru zemini bulunan ulusal amaçları sayesinde, hızlı şekilde yeni gönüllüleri 

saflarına katılabildikleri gibi, mahalle ve toplumun bir kesimi tarafından maddi ve 

manevi olarak desteklenirler.  

İSTİŞHADİ AMELİYE: ŞEHİTLİK EYLEMLERİ 

İstişhad kelimesi kendi kendini şehit etme anlamına gelmektedir. Arapça 

shahada ve shahid kelimesinden gelmekte ve Allah’a şahit olma anlamındadır. 

İngilizce martyrs de, Yunanca’dan μᾰ́ρτῠς • (mártus) kelimesinden gelmekte ve 
şahit anlamında kullanılmaktadır. İslam’da intihar yasaklandığı için birçok İslami 

grup, şehitlik eylemleri kavramını kullanmaktadır. İslam’da şehitlik, en yüksek ve 

yüce mertebedir. Müslüman kişinin kendini şehit ederken, İslam’ın düşmanlarını 
da öldürmesi anlamındaki ameliye iştişhad kavramı ilk kez Hamas tarafından 1994 

yılında kullanılmıştır.228 İsrail’e karşı yapılan şehitlik eylemlerini tetikleyen olay 

ise 25 Şubat 1994’te Amerika’dan İsrail’e göç eden Yahudi yerleşimci Dr. Barush 

Goldstein’ın, Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde Cuma günü sabah 

namazında Halil İbrahim Camii’ne M-16 otomatik silahı ile düzenlediği saldırıda, 

29 Filistinliyi öldürmesi ve 125 tanesini yaralamasıdır.229 

                                                           
227  David Cook ve Olivia Allison, “Understanding and Addressing Suicide Attack: The 

Faith and Politics of Matrydom Operations, Westport, CT: Praeger Security 
International, s. 129.  

228  Mathieu Guidere, Historical Dictionary of Islamic Fundamentalism, Lanham, MD: 
Rowman&Littlefield, 2017, s. 229.  

229  Terör Olayları Takvimi, 1994/Halil İbrahim Camii Katliamı, 
https://terortakvimi.wordpress.com/1994/02/25/1994halil-ibrahim-camii-katliami/  

https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Ancient_Greek_transliteration
https://terortakvimi.wordpress.com/1994/02/25/1994halil-ibrahim-camii-katliami/
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Şehitlik eylemleri, ilk kez çok kültürlü, çok dinli ve çok mezhepli yapıya 

sahip Lübnan’da görülmüştür. Bu eylemler, temelde İran bağlantılı Şii örgütler 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Şii ve İran merkezli terör ve intihar eylemlerinin 

merkezinde, İran’da yaşanan 1979 İslam Devriminin dini ve siyasi lideri Ayetullah 
Humeyni’nin geliştirdiği felsefe yatmaktadır. İslami devriminin İran’dan sonra, 

diğer Şii çoğunluk ve azınlığın yaşadığı ülkelerde gerçekleştirilmesi için İslam’a, 

yeni ve çok farklı yorumlar getirilmiştir. Humeyni tabanlı Şii İslam’ının etkisinin 
artmasında, yüzyıllardır Şiilerin kendilerini kurban hissetmesi ve öfke duyması, 

kötü sosyo-ekonomik yapı ve Müslüman dünyasında genel olarak kökdinci 

akımların güçlenmesidir.  

Humeyni’ye göre, “devrimsel şiddet” ile, ilk önce İran’da daha sonra tüm 

İslam dünyasındaki kötülük ve şeytanlıkları ortadan kaldıracak ve sonunda 

“şeytanlığın kökü” olan süper güç Amerika ve onun uydusu olan İsrail’in ortadan 

kalkması sağlanacaktır. Humeyni, temelde İslam’da kesinlikle yasaklanan ve 

haram olan intiharı meşrulaştırmak için dinsel/ideolojik ve mantıki gerekçeler 

bulmuştur. Bunun için kullandığı iki önemli kavram, “cihat” ve “kendi kendini 

Allah yolunda kurban ve feda etme”dir. Başta Hizbullah olmak üzere, İran’daki 

Şiiler, Müslüman dünyasında intihara karşı olan din adamlarına ve bilim 

insanlarına kulaklarını tıkamışlardır. Humeyni’nin yenilikçi tarafı, Müslüman 

toplumu önce inşa etmek, sonra korumak ve ümmetin amaçlarına ulaşabilmek için 

İslam dininin, kişilerin canları ve mallarını feda etmelerine izin verdiğini 

belirtmesidir. Dini olarak kullanılan delil, İslam dinine hizmet etmek için ve Allah 

yolunda İmam Hüseyin’in şehit edilmesi olayıdır. Humeyni’ye göre, Müslümanlar, 

kokuşmuş toplumlarında, dünyevi ve materyalist ihtiyaçlarını tatmin etmek için 

yaşamaktadır. Müslüman, Allah yolunda kendi kendini şehit ederse (iştişhad), yani 

“materyalist ben”, “ruhani ben”e ulaşmak için yok edilirse, sonsuz huzura ve 

cennete kavuşacaktır. Hicaz’dan Kufe’ye giderken, İslam yolunda şehit olan 

Hüseyin’in Kerbela Olayı, her sene Aşure Günü ve Muharrem Orucu gibi 

etkinliklerle anılır. 230 Seçilmiş travma olan bu olay, aslında Şiiler açısından intihar 

saldırılarının dinsel/ideolojik nedenlerinden biridir. İkinci olarak, Şii inancında 

şehitlik ile savunmacı cihat kavramı arasında ilişki bulunmaktadır. Savunmacı 

cihat, İslam topraklarının kafirler tarafından işgal edilmesini önlemek ve savunma 

amaçlı yapılır. Saldırı cihadında amaç, İslam’ın kontrolü altında olmayan 

toprakları, İslam egemenliği altına almaktır. Cihat yaparken, savaş alanında şehit 

düşmek, cennetin kapılarını Müslümanlara açan anahtardır.  

1990’lı yıllara kadar intihar eylemleri daha çok Şii İslamcı örgütler 

tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Sünni İslamcı örgütlerin intihar eylemlerini 

kullanmaya başlaması, ile birlikte bu tür eylemlerin şehitlik eylemleri olarak 

                                                           
230  Shaul Shay, The Shahids: Islam and Suicide Attacks, çeviri: Rachel Lieberman, New 

York: Routledge, 2004.  
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tanımlanmasında etkili olmuştur. Arap Yarımadası Din Adamları Konseyi’nin 

açıklaması, bu görüşü desteklemektedir: 

“Bazıları tarafından kullanılan ‘intihar eylemleri’ kavramı yanlıştır. 

Gerçekte bu terimi Yahudiler, Müslümanların bu tür eylemlerden kaçınmaları için 

ortaya atmıştır. Mutsuzluk, sabırlı olmama, zayıflık yada iman eksikliği sebepleri 

ile intihar etmek ile imanın gücünü arttırmak, Allah’ın kelamını her fırsatta dile 

getirmek ve İslam’a zaferi getirmek için yapılan kendi kendini feda etmeye yönelik 

eylemler arasında büyük farklılık bulunmaktadır.”231  

İslami hukukta, intihar eylemleri ile ilgili cevaplandırılması gereken en 

önemli soru, bu tür eylemlerin intihar olarak kabul edilip edilmeyeceğidir. Bu 

konuda iki farklı görüş bulunmaktadır. Birinci görüş, intihar eylemlerini, İslam’da 

tamamen yasaklanan intihar olarak kategorize etmektedir. Karşı görüşte olanlar ise, 

bu eylemleri oruç ve haç gibi ibadetlerle eşit olarak görülen cihat için yapılan 

şehitlik eylemleri olarak görerek, Kur’an-ı Kerim’de şehitlik konusundaki ayetlere 

atıf yapmaktadır: “Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları 

sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü 

yeter” (Hac, 22/39). Şehitlik eylemlerini meşru göstermek için kullanılan bir başka 

delil ise, Hz. Muhammed’in Buhari tarafından aktarılan hadisidir: “Savaş 

hiledir”232 Şehitlik eylemleri hakkında Nawwaf al-Takruri’nin yazdığı kitapta, 

İslami hukuktan örnekler verilmiş, din adamları tarafından verilen 29 fetva 

incelenmiş, Hazreti Muhammed (S.A.V.) zamanında on bir kere şehitlik eylemi 

yapıldığı belirtilerek, bu eylemlerin yararları sıralanmış ve Filistin, Bosna, Keşmir, 

Afganistan ve Irak’ta bu tür eylemlerin yapılabileceği konusunda fikir beyan 
edilmiştir.233  

Şehitlik eylemlerinin tanımlamasına karşı çıkanlar, bir Müslüman’ın şehit 

olabilmesi için asker olması ve düşman askeri tarafından öldürülmesi gerekliliğine 

vurgu yapmaktadır. Hayatta kalma şansı olmayan intihar eylemcisi, kendini sivil 
olarak kamufle etmektedir. Düşmanın güvenini kötüye kullanmak, yani hainlik ve 

ihanet olarak görülen bu eylem, Müslüman komutana teslim olan askerlerin savaş 

alanında infaz edilmesi ile aynı görülmektedir.234  

 

                                                           
231  David Cook, Understanding Jihad, Berkeley, CA: University of California Press, 2nd 

ed., 2015,s. 143.  
232  Sahih al-Bukhari, vol. 4, book 52, no. 269.  
233  David Cook, Martydom in Islam, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, ss. 

150-152.  
234  Yoshinobu Nagamine, The Legitimization Strategy of the Taliban’s Code of Conduct: 

Through The One-Way Mirror, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 66.  
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SONUÇ: 

İslam ve terörizmin yan yana gelmeyeceği özellikle intihar eylemcilerinin 

şehit olmadıkları görüşü, birçok Müslüman sivil toplum kuruluşu, hatta Müslüman 

ülkelerinin devlet adamları tarafından dile getirilmektedir. İslam, terörle ilgili tüm 

eylemlerin hepsini kınamakta ve şiddetle ret etmektedir. İslami terör örgütlerinden 

çok önce, Katolik olan ETA235 ve IRA’nın modern zamanlarının en eski terör 

örgütleri oldukları gerçeğini belirtmek gerekir. Modern çağın en eski terör örgütü 

olan İrlanda Kurtuluş Örgütü (IRA) 1916 yılında kurulmuştur.236 Ortadoğu’daki ilk 

terör örgütü sanılanın aksine Filistinli değil 1931-1948 yılları arasında terör 

eylemleri yapan Irgun Zvai Leumi adlı Yahudi örgütüdür. Eski İsrail Başbakanı 

olan Menahem Begin’in de liderliğini yaptığı Irgun terör örgütü, 1946 yılında 
Kudüs’te King George otelinde gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucunda 90 kişiyi 

öldürmüştür.237 

Sonuç olarak, hiçbir din, İslam, Hristiyanlık veya Yahudilik, dinler adına 

yapılan hiçbir şiddet hareketinden sorumlu tutulmamalıdır. Terörizm ve intihar 

eylemleri, insanlığa karşı işlenen suçlardır. Terör saldırılarını yapanlar, her ne 

kadar bunu din adına yaptıklarını söyleseler bile, din ile terörizm arasında doğrusal 

ilişki kurulmamalıdır. İntihar eylemlerini, “adaletsizliğe karşı bir haykırış, 

çaresizliğe karşı bir çırpınış, zulme karşı intikam aracı ve güçlü düşmana karşı 

zayıfın bir savunma ve/veya saldırı silahı olarak görülebileceği” belirtilmiştir.238 
İntihar eylemlerine karşı, İslam’daki alternatif çatışma çözümü yöntemlerine239 
vurgu yapılarak, İslami şiddetsizlik (nonviolence) yaklaşımı 

yaygınlaştırılmalıdır.240 Ayrıca birçok terör örgütünün intihar eylemlerinde 

                                                           
235  Sezai Özçelik, “The Analysis of Basque Conflict and ETA in the 1990s: The 

Kidnapping of Miguel Angel Blanco”, International Journal of Human Sciences, vol. 
14, no.2, 2017, s. 1058-1069. DOI: https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4429  

236  David C. Rapoport, “The four waves of modern terrorism”, David C. Rapoport (ed.), 
Vol. IV: The Fourth or Religious Wave, New York: Routledge, s. 5.  

237  Arshad Khan, Islam, Muslim, and America: Understanding the Basis of Their 
Conflict, New York: Algora Publishing, 2003, s. 104.  

238  Reşat Açıkgöz, “İntihar Saldırıları: Terör mü, Özgürlük Arayışı mı?”, Akademik 

İncelemeler Dergisi, cilt 8, sayı 2, 2013, s. 326. 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/17727  
239  Sezai Özçelik, “İslami Çatışma Çözümüne Giriş: İslami Hakemlik (Tahkim), İslami 

Arabuluculuk (Wasata), İslami Barış Yapma (Sulha) ve İslami Üçüncü Taraf 

(Ombudsman)”, Yeni Türkiye İslam Dünyası Özel Sayısı I, sayı 95, yıl 23, Mayıs-
Haziran 2017, ss. 190-202. 

240  Sezai Özçelik, “From Terrorism to Nonviolence and Islamic Peace Paradigm: Jihad, 

Just War, Peace and Islamic Nonviolence”, Peace and Conflict Studies Journal, 

doi:%20https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4429
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/17727
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çocukları kullanması, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılama 

gerektiren önemli uluslararası savaş suçudur.241 İntihar eylemlerinin anlaşılması 

için evrimsel psikoloji ve İslam ilişkisini araştıran çalışmalar, özellikle mem 

(kültürel anlamda DNA ve genler), memetik (mem bilimi), akraba seçilimi (kin 

selection), özgecilik (altruism), yani bireyin kendi esenliğini azaltırken diğer 

bireyin esenliğini arttırıcı davranışları (dişi peygamberdeveleri ve karadul 

örümceklerinin çiftleştikten sonra erkekler kendilerini yemeleri için kafalarını 

dişilerinin ağzına uzatır) alanlarında yapılabilir.242  

Endüstri 4.0, yapay zeka, robotik ve robotik zeka, siber alem, siber ordu, 
siber tehdit, siber güç, siber güvenlik, siber strateji, siber terörizme doğru evrilen 

günümüz uluslararası güvenlik alanında, intihar eylemleri, azalmak yerine, 

bombalama yanında, kalabalık kamusal alanlarda, kamyonu insanların üzerine 
sürme gibi yeni taktikler ile hala uluslararası ve iç politikanın sorunsalı olmaya 

devam edecek gözükmektedir.  
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KADIN TERÖRİSTLER 

Dr. Öğr. Üy. Fatma Anıl ÖZTOP 

ÖZET 

Tarihsel perspektiften bakıldığında radikal terör örgütleri içerisinde 

kadınların varlığı her zaman söz konusu olmuştur. Bu noktada kadın teröristler 

terör örgütleri içerisinde daha çok pasif düzeyde etkinliklerini korumuş ve çok 

fazla dikkat çekici nitelik taşımamışlardır. Terörizm olgusunun modernite ile 

birlikte gelişim göstermesiyle radikal terör örgütleri içerisinde yer alan kadın 

teröristlerin de rollerinde değişim yaşanmış ve kadın teröristler terör örgütlerinde 

daha fazla rol oynar hale gelmiştir. Bireysel düzeyde, kadınları siyasal şiddete 

yönelten temel unsurlar psikolojik ve sosyolojik nedenlerle şekillenirken, terör 

örgütleri açısından bu durum daha çok taktiksel amaç çerçevesindedir.  Bu çalışma 

kadınları terörizme yönelten nedenleri analiz etmeyi ve bu sayede literatüre katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca mevcut çalışma, ataerkil düzende ilerleyen 

toplumsal yapı içerisinde psikolojik ve sosyolojik faktörlerin kadınları siyasal 

şiddete yönelttiğini ve kadın teröristlerin birer terörist olarak doğmadıklarını, 

teröristleştirildiklerini iddia etmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Kadın, Terör, Terör Örgütü, Psikolojik, Sosyolojik. 
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MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRGÜTÜ’NÜN “İSLAMİ TERÖR 

ÖRGÜTÜ” OLARAK YAFTALANMASININ SİYASAL NEDENİ 

Dr. Öğr. Üyesi Pinar Özden CANKARA* 

ÖZET 

Dil; toplumların iletişim kurmalarındaki en önemli araçtır. Kelimeler, 

zihinlerde ortak payda yaratır ve böylelikle bireyler birbirleri ile ortak bir zeminde 

buluşur. Ancak bazı kelimeler bulunmaktadır ki, içerikleri her zihinde aynı etkiyi 

yaratmaz. Terörizm kelimesi, her bireyi ürkütür ama her birey, her örgüt hakkında 

aynı şeyi düşünmeyebilir. Dil ve anlatım, İslami terör örgütü denilince anlamsız 

kalmaktadır. İslam dünyası mensupları için, dinlerinin terörizm ile eşleştirilmesi 

kabul edilemez. Ancak meşruiyetini İslam dini üzerinden gerçekleştiren örgütler, 

sivil masumların hayatlarını hedef aldıkça, “İslami terör örgütü” kavramı 

uluslararası sistemde kabul görür olmuştur. Bu sefer de çokça tartışılan husus, 

hangi İslamcı örgütlerin bir terör örgütü olduğudur. Henüz uluslararası sistemde 

devletler ve devlet dışı örgütler ortak bir terörizm tanımı dahi yapamamışken, 

İslami örgütleri ortaklaşa sınıflandırmaları beklenmemelidir aslında. Dolayısıyla 

bir örgütün, terör örgütü olarak etiketlenmesi ya da etiketlenmemesi meselesi, 

siyasi bir karardır. Müslüman Kardeşler Örgütü 1928’de, Mısır’ın Batılı güçlerin 

etkisinde olmasına yapılan yerli bir itiraz olarak inşa edilmiştir. Kurulduğu günden 

beri Batı tahakkümüne karşı silahlı mücadele değil, fikirsel mücadeleyi 

savunmuştur. Müslüman Kardeşler zamanla örgütlenmesini genişletmiş ve devlet 

dışı, çokuluslu ve çok yönlü bir aktör görünümü almıştır. Örgütün tarihi oldukça 

eski olduğu halde, 2000’li yıllarda bölgesel ve küresel aktörler onu terör örgütü 

listelerine almaya başlamıştır. Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri ve Ürdün Müslüman Kardeşler’i “terör örgütü” olarak ilan etmişken, 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparak, 

İhvan’ın etiketlenmesini kabul etmediğini söylemiştir. Bu çalışmanın amacı; 

Müslüman Kardeşler Örgütü’nün siyasal ve fikirsel arka planı ile eylemlerini göz 

önünde bulundurarak ve terörizm kavramının muğlaklığının da altı çizilerek, 

örgüte ilişkin yapılan terörizm yaftalamalarının neden yakın zamanda başladığını 

analiz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Terörizm, İslami Terör Örgütleri, Müslüman 

Kardeşler Örgütü, Mısır, Dil. 

 

 

                                                           
*  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İ.İ.B.F, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü 
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Panel 27 (J. Er Bahadır AYDIN Salonu) 

(2.GÜN-SAAT: 15: 30–16: 45) 

DIFFERENT POINTS SAME PROBLEM- INTERSECTIONS and 
REFLECTIONS on a HUMANITARIAN CRISIS 

Oturum Başkanı: Assist. Prof. Itır Aladağ GÖRENTAŞ 

 

 

 

“Challenges to Post- National Citizenship: The Effects of Refugee 
Crisis on Germany’s Citizenship Agenda” 

 Assist. Prof. Itır Aladağ GÖRENTAŞ  

 

“Post-Truth and Migration”  

 Assist. Prof. Gül Ceylan TOK 

 

“The Relation Between International Refugee Law And International 

Human Rights Law”  

 Assist. Prof. Merve Özkan BORSA 

 

“Migrant Perception in Right-Wing Populist Discourse” 

 Res. Assist. Fatmanur KAÇAR 
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CHALLENGES TO POST- NATIONAL CITIZENSHIP: THE 
EFFECTS OF REFUGEE CRISIS ON GERMANY’S CITIZENSHIP 

AGENDA 

Assist. Prof. Itir Aladağ GÖRENTAS* 
ABSTRACT  

The increase in right-wing nationalism and Islamophobia as a result of 9/ 11 
upgraded into another level in all over the Western world but especially in Europe 
after the circle of violence starting with Charlie Hebdo attack in 2015 and refugee 
crisis only worsened the situation. In the background of discussions about whether 
or not to accept asylum seekers goes another crucial agenda; the fundamental rights 
of citizens of immigrant origin have been questioned more explicitly and more 
frequently every day over the last three years. At the beginning of the 20th century, 
citizenship was a strictly defined legal status mostly structured within the state of 
belonging to a nation and a nation state. Migration movements altered this 
description. Gradually, the notion of citizenship became a living condition 
depending on situations and circumstances; consequently the terms used to define 
this legal status vary. To address the extension of the nation-state boundaries and 
its inevitable effects on state sovereignty, the term “transnational citizenship” is 

frequently employed. At the same time, as migrants do not detach themselves from 
their homelands, they create many belongings. These belongings structures a new 
form of citizenship; multi-layered. Simultaneously, the diversity of cultural 
backgrounds and religious affinities strengthened with group identity in diaspora, 
“differentiated citizenship” has also been another concept used to define 

individuals of migrant origin. In fact, notwithstanding how the policy-makers 
perceive these concepts and the notion of citizenship, international law, 
supranational European Union law and transnational human rights law adopts 
equality principle for all the individuals with at the same legal status which is the 
foundation of the principle “rule of law”. Unfortunately, these “transnational 

citizens” place of birth or social classes in society do not bring them equal 

treatment when security concerns arise. 

In this paper, I will seek the changes in migration and citizenship laws in 
Germany with the effect of securitization and integration concerns after 2015. 
Since 1960s, Germany has been home to considerable number of immigrants and 
also accepted the highest number of displaced people during the Syrian Refugee 
Crisis. With these facts, Germany is both homes to hope and struggle. 

Keywords: Citizenship, Fundamental Rights, Securitization of Migration, 
Islamophobia, Germany. 

                                                           
*  Kocaeli University, International Relations 
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POST-TRUTH AND MIGRATION 

Assist. Prof. Gül Ceylan TOK* 

ABSTRACT  

Post-truth” was chosen as the “Word of the Year” by the Oxford Dictionary 
in 2016. It was defined as an adjective “relating to or denoting circumstances in 

which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to 
emotion and personal belief.” Although the term has been used since 1992 it was 
the British referendum regarding the nation’s withdrawal from the European Union 

and the US presidential election in 2016 that brought the term into wider usage. 
Anti-migration discourse was a significant part of the political propaganda both in 
the Leave EU campaign in the UK and Trump’s election campaign in the US. 

Populist leaders rely on post truth assertions about the refugees, migrants and 
asylum seekers which have no basis in fact in order to reinforce prejudices among 
their targeted pool of potential supporters.  

Although Turkey has been a host country to different waves of migration 
since the inception of the Turkish republic, issues of migration have not been part 
of the political discourse until the Syrian Crisis. The arrival of more than 3 million 
Syrians to Turkey has sparked intense debates not only at the international level 
but also at the domestic level especially among the political elite. Turkey had a 
series of elections—two parliamentary, one local, one presidential and one 
constitutional referendum—in three years. After Turkish President Recep Tayyip 
Erdoğan called for snap elections, Turkish voters once again went to the polls on 

24 June 2018 to vote for president and the parliament. All these elections were held 
after the Syrian Refugee Crisis erupted in 2015; therefore, Syrians living in Turkey 
have become part of the political discourse during the election campaigns. 

Turkey`s refugee and asylum policy have become matter of contestation 
between the governing and opposition parties in Turkey. The possibility of 
granting Turkish citizenship to Syrians intensified the discussions. Van Dijk (2012) 
argues that politicians are part of symbolic elite who have significant influence on 
the reproduction of dominant knowledge about migrants.  This paper seeks to 
examine how `the refugee crisis` have been instrumentialized by the state actors 
and political elites. The discourse analysis of the politicians’ statements will be 

conducted in order to investigate the role of the post-truth in the political discourse 
on migration in Turkey.   

                                                           
*  Kocaeli University, International Relations Department 
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In this paper, I will seek the changes in migration and citizenship laws in 
Germany with the effect of securitization and integration concerns after 2015. 
Since 1960s, Germany has been home to considerable number of immigrants and 
also accepted the highest number of displaced people during the Syrian Refugee 
Crisis. With these facts, Germany is both homes to hope and struggle. 

Keywords: Populism, Migration, Political Parties, Turkey, Post-Truth. 
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THE RELATION BETWEEN INTERNATIONAL REFUGEE LAW 
AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW 

Assist. Prof. Merve Özkan BORSA* 

ABSTRACT  

Particularly due to the opportunity that international human rights law can 
offer international refugee law the guarantee of minimum required protection -in 
case of need- by compensating the existing or potential deficiencies in the legal 

regulations concerning refugees, it would be reasonable to ascertain that the former 
can function as a complementary field of law for the latter. Yet, it would be 
oversimplificating to limit the connection between these two fields to such frame 
only, since the two are interrelated with each other also via certain other levels and 
aspects. Peoples’ displacements’ occasionally being the causes and/or 

consequences of human rights violations can be one such significant example. 
Furthermore, not only in practical terms but also in the theoretical approaches 
underlining this relationship, can this bond be observed.  

Needless to say, international refugee law and international human rights 
law differ from each other. In principal, the main difference is that international 
refugee law provides protection for persons in the hands of a state of which they 
are not nationals. By contrast, international human rights law protects persons 
against abuses by their own States. Refugee law lays the burden of duty of 
preventing the violation of and respecting human rights, a whole series of rights 
which belong to the individuals from birth on. Under the law of human rights, 
States have obligations not only to respect, but also to protect and fulfill human 
rights.  

In this manner, adopting that human rights law has a direct impact on 
refugees’s situation and that refugee law may be stagnant on the development 

front, in this paper, the relations-interactions between these two fields of law as 
well as migration and human rights -which is becoming a crucial policy topic 
worldwide-, will be examined. By exploring the main relevant legal instruments 
including international treaty obligations, customary rules, consensual resolutions 
and decisions of international organizations, both a theoretical perspective of law 
and the states’ practices will be pursued along with a special focus on the 

contribution of or the need for human rights (law) on the side of refugees.  

Keywords: International Human Rights Law, International Refugee Law, 
International Immigration Law, Immigration, Refugee. 

                                                           
*  Istanbul University, Political Science and International Relations 
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MIGRANT PERCEPTION IN RIGHT-WING POPULIST 
DISCOURSE 

Res. Assist. Fatmanur KAÇAR* 

ABSTRACT 

When the identity or representation of the others in the society is a matter of 
concern, right-wing populist parties, like the Alternative für Deutschland (AfD) in 

Germany, Partij voor de Vrijheid (PvV) in the Netherlands or the Freiheitliche 
Partei Österreichs (FPÖ) in Austria have salient common characteristics. They are 

highly prone to antagonizing, scape-goating or offering ineffective radical 
solutions to serious problems. Triggered by the Syrian war, the Syrian migrants 
and asylum seekers have been in the focus of these parties since break out of the 
war and are exposed to right-wing populist discourse as the scape-goats of the 
societies mentioned above. Studies show that the most referred words by the right-
wing parties include “fremd” (foreigner), “Volk” ([German] public), 

“verhängnisvoll” (disastrous or fatal), “bürgerfern” (non-citizen [German] friendly) 
“Asylbewerber” (asylum seeker). Within this context, as above-mentioned, as 
right-wing populist parties, the AfD, the PvV and the FPÖ present explicit and 

implicit narratives with regard to the migrants both at their party programs and 
party campaigns and instrumentalizes migrants for gaining the support of their 
respective electorates. This study, by conducting discourse analysis, aims to 
question the way in which migrants and asylum seekers are represented as threats 
to the societies and how they turn out as fear factors or potential terrorists within 
the context of right-wing populist discourse.  

Keywords: Right-Wing Populism, Migrants, Discourse Analysis, Western 
Europe, Problems. 
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(2. GÜN-SAAT: 15: 30–16: 45) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ 

 

 

 

“21. Yüzyılda İkinci Askeri Devrim Mümkün mü?” 

 Doç. Dr. Burak ÇINAR 
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Analizi” 

 Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ ve Nevzat Tekneci 

 

“Bir Bölgesel Çatışma Önleme ve Çözüm Modeli: Hükümetler arası 

Kalkınma Otoritesi Çatışma Erken Uyarı ve Cevap Mekanizması” 

 Dr. Öğr. Üy. İbrahim ARSLAN 

 

“Dış Politikada Sembolik Değerlerin Araçsallaştırılması: Süleyman 

Şah Türbesi’nin Taşınması” 

 Tuğçe KAFDAĞLI 
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21. YÜZYILDA İKİNCİ ASKERİ DEVRİM MÜMKÜN MÜ? 243 

Doç. Dr, Burak ÇINAR 244 

ÖZET 

Savaş Tarihini çoğunlukla Klasik Savaş ve Modern Savaş dönemlerine 

odaklanarak inceleriz. Bu iki dönemi ayıran dönüm noktasını ise 1950’lerden beri 

başlayan bir tartışmanın tarafı olarak, “Askeri Devrim” olarak kabul ediyoruz. 

Askeri Devrim; temellerinde teknoloji, bilgi ve her ikisinin birbirini tetikleyerek 
bir gelişim kısırdöngüsüne çevirmek suretiyle gelişimde sürekliliği sağlayan bir 

test alanını barındırmaktadır. Bunlar ateşli silahlar, Rönesans’ın başlattığı bilimsel 

düşünce ve Reformasyon’un yarattığı uzun süreli bir çatışma alanı olup; bu üçlü 

süreklilik kazanan bir gelişme göstermek suretiyle Modern Savaş Dönemi’nin 

koşullarını oluşturmuştur. Günümüzde de sürmekte olan bu etkileşim, dünya 

siyasetinde önemli ve sarsıcı değişimlerin önemli bir kaynağıdır. Sömürgeciliğin 

ardından gelen Batı’nın Doğu’ya üstünlüğü ise Askeri Devrim’in günümüze 

kazandırdığı en önemli durumdur. 

Peki, bunun tersi söz konusu olabilir mi? Doğu’nun Batı’yla arasındaki 

dengeyi sağlayabilecek tarzda bir radikal değişiklik mümkün mü? Askeri Devrim 

bu tarz bir etkiye sahipti ve acaba bunun bir ikincisi yaşanırsa, birincisinin etkisini 

ortadan kaldırabilir mi? Bu çalışmada bu sorunun cevabı aranmaktadır. Bunun için 

öncelikle Savaş Tarihinin önceki dönemleri kategorize edilmekte ve bu doğrultuda 

yeni bir dönemin oluşma ihtimali üzerinde durulmaktadır. 

Araştırmanın ele aldığı dönemden önceki kısım; Klasik Öncesi Savaş, 

Klasik Savaş ve Modern Savaş olarak kabul edilmektedir. Modern Savaş’tan sonra 

gelecek dönem ise İleri Savaş olarak adlandırılarak, araştırmanın odağına 

yerleştirilmektedir. Klasik Savaş ve Modern Savaş bölümlerinin her biri içinde ayrı 

ayrı savunma ve saldırı ağırlıklı savaş tarzları mevcuttur. Ancak İleri Savaş 

bölümünde, sadece bu dönemin ilk kısmı olarak kabul edilen savunma ağırlıklı 

savaş tarzı olarak ele alınmaktadır. Bununla birlikte, Modern Savaş’ın sonlarına 

dâhil ettiğimiz bir geçiş dönemi olarak, günümüzdeki asimetrik savaşı kapsayan 

gelişmeler de İlkel Saldırı dönemi sonlarındaki benzerleriyle karşılaştırılmaktadır. 

                                                           
243  Bu bildiri, henüz hazırlanmakta olan “Tarihte Saldırı-Savunma” başlıklı kitap 

çalışmasının iskeleti olarak sunulmuştur. Kitap çalışmasında Savaş Tarihi bazı 

hususlara göre kategorize edilerek, ileri sürülen dönemler içinde savunma ve saldırı 

ağırlıklı savaşların etkileşimi anlatılmaktadır. Bu bildiri de sözü geçen kitap 
çalışmasının çıktılarından biri olup, geleceğin savaşlarına yönelik bir başka 
araştırmayla birleştirilmiş şeklidir. 

244  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
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İleri Savunma döneminin nasıl olabileceği üzerine düşünceler belirtildikten sonra 

sonuca gidilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Askeri Devrim, İkinci Askeri Devrim, İleri Savunma, 
Modern Savaş, Savunma Ağırlıklı Savaş Tarzı. 

ABSTRACT:  

We study History of Warfare usually focussing ages of Classical Warfare 
and Modern Warfare. As a supporter, we accept turning point that separated both 
ages is the Military Revolution which began with an argument in 1950s. Military 
Revolution inholding technology, knowledge and triggering both to develop a 
vicious circle provided a run-up area as continuity of the progress. Those were 
firearms, Renaissance and a long-term area of conflict which was created by the 
Reformation. This trio developed gaining continuity, generated conditions of the 
Modern War. That interactivity, going on today, is source of significant and 
traumatic changes. After colonialism, superiority of the West over the East was the 
most important situation what the Military Revolution brought to today’s world.  

Can the opposite be in question? Is it possible that a radical change to 
rebalance the East and the West? Military Revolution had a similar effect, and if a 
second one is experienced, can it take away the outcomes of the first? This study is 
to seek answer it. So initially History of Warfare is categorised, then it is 
discoursed on the chance of emergence of a new age. 

The part before the period of this study is approved as Pre-Classical 
Warfare, Classical Warfare and Modern Warfare. The period after the Modern 
Warfare is entitled “Advanced Warfare”, and it is situated in the focus of the study. 

There are defence-weighted and offense-weighted war styles, each in both of 
Classical Warfare and Modern Warfare. Just for Advanced Warfare, the first 
period accepted as defence-weighted. In addition to this, developments as a part of 
Asymmetric Warfare, as a transition era at the end of the Modern Warfare is 
compared to similar events at the end of the Classical Defence era. After thoughts 
on Advanced Warfare period, the study is concluded. 

Key Words: Military Revolution, Second Military Revolution, Advanced 
Defence, Modern Warfare, Defence-Weighted War Style. 

GİRİŞ 

Savaş Tarihini çoğunlukla Klasik ve Modern Savaş dönemleri şeklinde 

ikiye ayırarak inceliyoruz. Klasik ve Modern Savaş dönemlerini ayıran olay olarak 

ise 1950’lerde Michael Roberts tarafından ortaya atılan Askeri Devrim düşüncesini 

görüyoruz. Askeri Devrim, temelinde teknoloji, bilgi ve her ikisinin birbirini 
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tetikleyerek bir gelişim kısırdöngüsüne çevirmek suretiyle gelişimde sürekliliği 

sağlayan bir test alanını barındıran bir geçiş dönemidir. Bunlar ateşli silahlar, 

Rönesans’ın getirdiği bilimsel düşünce ve Reformasyon’un yarattığı uzun süreli bir 

çatışma alanıdır. Bu sayede bilgi ve teknoloji askeri alanda süreklilik kazanan bir 

etkileşim içine girmiştir. Modern Savaş dönemini yaratan ve günümüzde de devam 

eden bu etkileşim, dünya siyasetinde önemli ve sarsıcı değişimlere neden olmuştur. 

Önce sömürgeciliğin güçlenmesi, ardından da Batı’nın Doğu’ya üstünlüğünün 

arkasında Askeri Devrim’in tarihe kazandırdıkları yatmaktadır. 

Peki, bunun tersi söz konusu olabilir mi? Ya da Doğu’nun Batı’yla 

arasındaki dengeyi sağlayabilecek tarzda bir radikal değişiklik mümkün mü? 

Askeri Devrim bu tarz bir etkiye sahipti ve acaba bunun bir ikincisi yaşanırsa, 

birincisinin etkisini ortadan kaldırabilir mi? Bu çalışmada bu sorunun cevabı 

aranmaktadır. Bunun için öncelikle Savaş Tarihinin önceki dönemleri kategorize 

etmek ve sonra da yeni bir dönemin oluşma ihtimali üzerinde durmak gerekir. 

Bu doğrultuda; araştırmanın ele aldığı dönemden önceki kısım Klasik 

Öncesi Savaş, Klasik Savaş ve Modern Savaş olarak kabul edilirken, Modern 

Savaştan sonra gelecek dönem ise İleri Savaş olarak adlandırılmıştır. Klasik Savaş 

ve Modern Savaş bölümlerinin her biri içinde ayrı ayrı savunma ve saldırı ağırlıklı 

savaş tarzları mevcuttur. Ancak İleri Savaş bölümü içinde sadece bu dönemin ilk 

kısmı olarak kabul edilen savunma ağırlıklı savaş tarzı ele alınmıştır. Bununla 

birlikte, Modern Savaşın sonlarına dâhil ettiğimiz bir geçiş dönemi olarak, 

günümüzdeki gayri nizami harbi kapsayan gelişmeler de Klasik Saldırı dönemi 

sonlarındaki benzerleriyle karşılaştırılmıştır. Araştırmada İleri Savunma döneminin 

nasıl olabileceği üzerine düşünceler belirtildikten sonra sonuca gidilmiştir. 

LİTERATÜRÜN ÇALIŞMAYA ETKİSİ 

Savaş Tarihi üzerine çok sayıda çalışma mevcuttur. Farklı çağlara yönelik 

savaşlar, muharebeler, ordular ve askeri kültüre yönelik bu çalışmaların çoğu 

Türkçeye çevrilmemiştir. Söz konusu çalışmaların arasında bir savaşa ya da 

muharebeye ait detaylı anlatımların olduğu gibi, Savaş Tarihine genelden bakmak 

suretiyle konuları bağımsız ya da aralarında korelasyon oluşturarak işleyen kitaplar 

ve ansiklopediler mevcuttur. Bu araştırma öncesinde, bu kitaplar arasında farklı 

çağlara yönelik geniş bir literatür taraması yapılmıştır. 

Savaş Tarihinde farklı zamanlardaki olayları ayrı ayrı ya da birlikte ele alan 
Hans Delbrück’ün dört ciltlik “History of the Art of War”, Charles Oman’ın iki 

ciltlik “A History of The Art of War in the Middle Ages”, J.F.C. Fuller’in üç ciltlik 

“A Military History of the Western World” ve John Keegan’ın “Savaş Sanatı 

Tarihi” kitapları bu yönden bu çalışmanın kaynakları açısından öncelikli 

yapıtlardır. Onları, içlerinde savaş sözlüklerinin de yer aldığı, diğer benzer çağdaş 

savaş tarihi kitapları izlemektedir. Bununla birlikte, Blitzkriegin teorisyeni Heinz 
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Guderian’ın “Achtung Panzer!” kitabı gibi doktrinler de mevcuttur. Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra daha fazla rastlanan bu tarz çalışmalar, Soğuk Savaş döneminde 

de sürmüştür. Bunlar arasında sahra talimnameleri (FM’ler) de mevcuttur. 

Çalışmada Klasik ve Modern savaşları birbirinden ayırdığı için Askeri 

Devrim’e önem verilmiş ve bu konuda birbirini tamamlayan ya da birbirine 

alternatif bakış açılarının olduğu eserlerden yaralanılmıştır. “Askeri Devrim” tezini 

ortaya atarak Savaş Tarihi alanında çığır açan Michael Roberts’in “The Military 
Revolution, 1560-1660” sunumuna konu olarak yer verdiği “Essays in Swedish 
History” kitabındaki “Gustav Adolf and Military Revolution” bölümünden bu konu 

takip edilebilmektedir. Konuyu ilk başlatan olduğu için Roberts’e ikinci el 

kaynaklardan çok sayıda atıf mevcuttur. Roberts’in araştırmalarından yola çıkarak 

kendi düşüncelerini geliştiren Geoffrey Parker’in, “The Military Revolution: 
Military Innovation and the Rise of the West 1500-1800” (Askeri Devrim) adlı 

kitabı ise vardığı sonuçlar açısından büyük bir önem arz etmektedir. Askeri 

Devrim’in süresini genişleterek üç yüz yıla yayan Parker, Avrupa’daki 

gelişmelerin yanı sıra bunun dünyanın her bölgesindeki askeri, siyasi ve toplumsal 

etkilerini tartışmaktadır. Robert ve Parker’in çalışmalarındaki bazı bölümlere 

eleştirel yaklaşan ve Askeri Devrim’in siyasi değişimle birlikte geliştiğini düşünen 

Jeremy Black ise “A Military Revolution? Military Change and European Society” 

adlı kitabında Askeri Devrim ile sömürgelerdeki mücadele arasındaki bağlantı 

daha yoğun göze çarpmaktadır. 

Askeri teknolojideki gelişmeler, Askeri Devrim de dâhil olmak üzere bu 

konunun şekillenmesinde önemli bir role sahiptir. Roma’nın düşüşü için Oman’ın 

“Ok, Balta ve Mancınık” kitabına bakacak olursak, bunda kısmen Cermenlerin 

zamanla aynı silahları daha iyi kalitede yapmalarının etkisini görebiliriz. Modern 

Savaş’ın başlaması ve gelişiminde ise silah teknolojilerindeki ivmenin artması 

önemli bir yer tutmaktadır. Askeri Tarihe teknoloji açısından bakan Martin Van 

Creveld’in “Technology and War” adlı kitabı bu açıdan oldukça aydınlatıcıdır. 

Teknolojik ilerlemeyi tamamlayan bir konu da taktik ve strateji alanındaki 

gelişmeler olup, bu araştırmaya yön vermiştir. Niccolo Macchiavelli’nin “Askerlik 
Sanatı”, Carl von Clausewitz’in “Savaş Üzerine”, Antoine Henri Jomini’nin 

“Savaş Sanatının Ana Hatları” ve Basil H. Liddel Hart’ın “Dolaylı Tutum” eserleri 

bu alandaki birinci el kaynaklar konumundadır. Bununla birlikte; John Hale’nin 

“Renaissance Warfare Studies”, Liddel Hart’ın “Hitler’in Generalleri Konuşuyor”, 

James Corum’un “The Roots of Blitzkrieg” gibi eserleri ise taktik ve stratejik 

gelişmeleri tartışan önemli yapıtlardan bazılarıdır. 

Saldırı-savunma ilişkisi üzerine ise doğrudan bir yapıt mevcut değildir. 

Bununla birlikte, Alan Stephens’in Nicola Baker ile birlikte 2006’da kaleme aldığı 

“Making Sense of War Strategy for the 21st Century” başlıklı kitabında, saldırı ve 
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savunma arasındaki ilişkiyi ateş gücü ve manevranın birbirlerine bağımlı ilişkisine 

benzeterek, onların uygulanmasının temel ifadesi olarak görmesi anlamlıdır.245 

ARAŞTIRMADA ÖLÇÜT DÜŞÜNCESİ 

Bu araştırma için bazı unsurlar ölçüt olarak kullanılmıştır. Bu unsurlar 

şunlardır: 

Çağlar: Araştırmanın okumaları tarih öncesi devirlerden başlayarak, 

geleceğe yönelik eserleri birlikte içerdiği için sınırlandırılamayacak kadar çok uzun 

bir dönemi içermektedir. Bununla birlikte, araştırmanın temasını oluşturulan 

kısmın kapsadığı asıl dönem ise İlkçağ’ın son 500 yılından başlayıp, yakın 

geleceğe dek uzanmaktadır. Bu dönemde savaş aletleri, taktikler, savaş kültürleri 

ve savaş tarzları gibi kavramlar; farklı devirlerin farklı safhalarında, farklı 

coğrafyalarda ve farklı kültürlerde, değişik şekillerde yer bulmaktadır. Ancak 

bunlardan savaş tarzlarının birbirlerine yakınlaşması; dönemleri, coğrafyaları, 

kültürleri ve savaş aletlerini sönükleştirebilir. 18. yüzyılda Japonya’da kılıç, ok ve 

arkebüz hâlâ kullanılırken; Avrupa’da sahra topçuluğu oldukça ilerlemiş, süngüyle 

birlikte kullanılan misket tüfeklerine geçilmiş ve kılıçlar büyük oranda ortadan 
kalkmıştı. Daha ileriki yıllarda, obüslerin ve tankların geliştirildiği dönemde ise 

Eski Dünya kıtalarından Afrika’nın ortasında bulunan birçok ilkel kabilenin hâlâ 

mızraklara ve ahşap kalkanlara sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, çağlara 

bakarak savaşlara yönelik doğrudan bir ayırım yapmak mümkün değildir. Yine de 

diğer bazı kriterler ile birleştiği takdirde, farklı tarihlere ya da dönemlere dayalı 

ayırımlar yapabiliriz. 

Muharebeler: Muharebeler çok çeşitli olabilmektedir. Bunlara dayalı 

sınıflandırmalara gitmek, araştırma için bir yere kadar yararlı olabilir. Bir 

medeniyetin muharebelerde stratejik seviyede süreklilik sağlamaya etki edecek 

tarzda gelişiyor olması, o ülkenin savaş tarzının genel üstünlüğü konusunda fikir 

verebilir. Mesela bu, Roma için göze çarpan bir husustur. Ancak muharebeye 

katılımın ve sonuçlarının sayısal incelenmesi, savaş tarzının yanında biraz sönük 

kalır. Çünkü çağların yanı sıra coğrafya, nüfus dağılımı, diplomatik yetenekler gibi 

birçok husus muharebelerin matematiksel kayıtlarının genel gözden geçirilmesi 

sırasında yanılgıya yol açabilir. Nitekim M.Ö. 1294’te Kadeş’teki savaş 

meydanında iki tarafın toplam sayısı 40.000’e yaklaşırken, toplam kayıpları ise 

tahminen 8000 olarak gerçekleşmişti.246 Benzer rakamlara 1476’da Avrupa’nın 

merkezinde yaşanan Morat Muharebesi’nde de rastlanmıştır ki, aralarında yaklaşık 

                                                           
245  Alan Stephens ve Nicola Baker, Making Sense of War Strategy for the 21st Century, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 119. 
246  Bryan Perrett, The Battle Book, (Londra: Arms and Armour, 1992), 149. 
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2750 sene fark vardır.247 1813’te Dresden’de karşılaşan Fransız ve Prusya 

ordularının toplam mevcudiyeti ise M.Ö. 331’deki Gaugamela Muharebesi’ndeki 

Pers ve Makedon ordularının toplamı olan 300.000’e yaklaşmıştı.248 1775’te ise 

Lexington’da savaş alanında bulunan askerlerin sayısı 5000’i ancak geçmişti.249 Bu 
sonuncusu, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na tarafların katılım hacmini simgeleyen 

bir çarpışmadır. Bu sayı aynı dönemlerde Avrupa’daki savaş meydanlarında 

bulunan ordulara nazaran fazlasıyla küçüktür. 20. yüzyıl savaşlarını ise sayısal 

açıdan öncekilerle karşılaştırmanın bir anlamı yoktur. Çünkü artık orduların 

karşılaşma alanları savaş meydanlarını aşarak, geniş cephe hatlarına ulaşmıştı. 

Silahlar: Silahların gelişimini işlevsel olarak düşündüğümüzde, avlanmaya 

ve korunmaya yönelik olduğunu görürüz. Tarih öncesi dönemde oldukça geriye 

gittiğimizde, doğayı yenme konusunda aciz kalan her insanın basit bir şekilde 

kendi silahını yaptığını düşünebiliriz. Kabileler genişledikçe, insan da doğayla 

mücadelede dengeyi yakalamış ve belki de buna paralel olarak hayatta kalma 

mücadelesi, toplumsal bir temele oturmuştu. Bu sayede insanların toplum içindeki 

iş paylaşımı arttığı için olsa gerek, silah yapımı da bir zanaata dönüştü. 

Dolayısıyla, silahın teknolojik tarihçesi Savaş Tarihi’nden biraz daha eskiye 

dayanmaktadır. Silahın savaşla ilişkisi ise ancak insanların hayatta kalma 

mücadelesi toplumsal bir temele oturduktan sonra, insanların birbirlerine hücum 

etme ya da birbirlerinden korunma ihtiyacından ortaya çıkmaktadır. Bunun için 

saldırıya ya da savunmaya yönelik birçok değişik silahın geliştirildiği ortadadır. 

Taktik Düşünce: Bu kriterleri tek tek ele alarak kesinliklerine güvenmek 
yanıltıcı olabilir. Bunun yerine araştırmanın bütünüyle sonucunu ele alarak, yerine 

göre bu ölçütlerin uyumunu gözlemek daha iyi bir seçenektir. Dolayısıyla çağlar, 

muharebeler ve silahlar birbirlerini bağlayan olaylara bakılarak ölçüt olarak ele 

alınmıştır. Örneğin Klasik Savaş’tan Modern Savaş’a geçişin katalizörü olan 

Askeri Devrim’in arkasında, ateşli silahların kullanılmasındaki belirgin artış 

nedeniyle silah ve bu silahların kullanılma şeklindeki düşünce değişikliğini 

gösterdiği için de muharebeler ölçüt olarak birbirlerini tamamlamaktadır.  

Bu araştırmada önemi kabul edilen başka bazı ölçütlere de başvurulmuştur. 

Öncelikle savunma ve saldırıya yönelik savaş tarzı için sadece kara savaşları 

referans alınmıştır. Başka bir deyişle; taktik seviyedeki farklılıklarına rağmen, 

deniz ve hava savaşlarında yaşanan gelişmelerin kara savaşına paralel seyrettiği 

kabul edilmiştir. Ayrıca 20. yüzyılın savaş meydanları olarak cephe hattında daha 

geniş bir inceleme tercih edilmiştir. Bunun nedeni ise önceki savaşlarda savaş 

tarzları savaş meydanlarında inceleniyorken, yakın savaşlarda bunun belli bir 

                                                           
247  Perret, The Battle Book, 213. 
248  Karşılaştırma için bkz: Perret, The Battle Book, 32, 94. 
249  Perret, The Battle Book, 173-174. 
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meydandan daha geniş olan, geniş hatlardaki harekâtlarda ortaya çıkmasıdır. Bu 

doğrultuda, Blitzkriegin etkisinin anlaşılabilmesi için, teorik incelemenin yanı sıra 

Fransa Harekâtı’nın ilk safhasının ya da Rus Seferi’nin başındaki üç sektörden en 

az birindeki harekâtın kademe kademe incelenmiştir. Yine dönemlere göre 

profesyonel ya da kitlesel orduların kurulması gibi görünürde rahatlıkla kabul 

edilebilir bazı kriterler, kabul edilen yan ölçütler olarak öncelikli ölçütleri destekler 

niteliktedirler. 

Savaş Tarihinde Çağların Ayrılması 

Savaş Tarihi ile ilgili konularda çağlar farklı şekillerde sınıflandırılabilir. 

Bunun için konunun teması ve odak noktası önemlidir. Yani konunun içeriği ve 

sınıflandırmanın paydasını tespit etmek gerekir. Örneğin Avrupa’nın Savaş 

Tarihi’ni inceleyen Michael Howard, “War in European History” eserinde verdiği 

alt başlıklarda; Avrupa savaşını belirleyen unsurları şövalyeler, paralı askerler, 

tüccarlar, profesyonel askerler, devrim, milletler ve teknoloji uzmanları olarak 

dönemlere bölmüştür. 

Martin Van Creveld ise “Technology and War” başlıklı kitabında Savaş 

Tarihi’ndeki gelişmeleri teknolojik ilerlemelere göre sıralamıştır. Van Creveld bu 

sıralamayı; İlkçağlardan başlayıp M.S. 1500’e kadar süren “Aletler Çağı”, 1500-
1830 arasında olan “Makineler Çağı”, 1830-1945 arasındaki “Sistemler Çağı” ve 

1945’ten günümüze gelen “Otomasyon Çağı” olarak yapmıştır.250 Savaşı teknoloji 

odaklı çalışan Creveld, bunu stratejinin sonu olarak görmekten de 

kaçınmamıştır.251 

Bu araştırmada dönemlerin savaş düşüncesinde “saldırı” ya da “savunma” 

anlayışının öne çıktığı baskın savaş tarzları, muharebe düzenleri ve savaş 

sistemlerinin uzun süreli kalıcılığı öncelikle ele alınarak, çağların bu doğrultuda 

sınıflandırılmasına gidilmiştir. Bunda izlenen yöntemin ilk adımı klasik savaş ve 

modern savaş dönemlerinin ayrılması olmuştur. Buna göre temel çağlar; “Klasik 

Öncesi Savaş”, “Klasik Savaş”, “Modern Savaş” ve yakın gelecekte 

başlayabileceğini düşündüğümüz “İleri Savaş” olarak belirlenmiştir. Modern 

savaşın miladı olarak “Askeri Devrim” alındığı için, bu çalışmada iki ana dönemin 

ayrımı Askeri Devrim olarak kabul edilmiş ve bu geçiş dönemi de kabaca 1550-
1650 tarihleri arası olarak düşünülmüştür.252 

                                                           
250  Bkz: Martin Van Creveld, Technology and War, (London: Brassey’s, 1991). 
251  Bkz: Stephens ve Barker, Making Sense of War Strategy for the 21st Century, 13. 
252  Askeri Devrim kesin bir tarihe sahip olmayıp, bir süreç olarak görülmektedir. Bu 

nedenle Askeri Devrim araştırmalarının aralığı Michael Roberts’in çalışmalarındaki 

gibi 1550-1660, Geoffrey Parker’in eserindeki gibi 1500-1800, David Eltis’in 

kitabındaki gibi sadece 16. yüzyıl olarak alınmış, hatta 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 

sürdüğü de düşünülmüştür. Dolayısıyla, Askeri Devrim’in süresi olarak farklı 
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Bununla birlikte, her iki çağın da kendi içinde önce savunma, sonra saldırı 

anlayışının yoğun olduğu ikişer dönemden oluştuğu göze çarpmaktadır. Klasik 

Savaş’ın miladını kesin olarak saptamakta zorlansak da Marius Reformları’nın 

yapıldığı M.Ö. 2. yüzyılın sonunda Roma savaş sisteminin artık tamamen oturduğu 

görünmektedir. Klasik Savaş’ta savunma düşüncesinin öncelikli olduğu savaş 

anlayışının terk edilmesi ise İngiliz Askeri Tarihçisi Charles Oman’a göre 

Hadrianopolis (Edirne) Muharebesi ile olmuştur.253 Bu çarpışma savunma öncelikli 

savaş anlayışının çöküşünü ve Ortaçağ’ın hem savaş alanlarını hem de idari 

mekanizmasını şekillendiren önemli bir unsur olan saldırı ağırlıklı savaş tarzının da 

ortaya çıkışını simgelemektedir. Klasik Savaş dönemini Modern Savaş 

döneminden ayıran geçiş süreci ise hâlâ tartışmaya açık olsa bile, Avrupa’da askeri 

düşünce tarzının yenilendiği, yeni model orduların kurulduğu Askeri Devrim’in bu 

iki temel dönemi birbirinden ayırdığını görmekteyiz. Savunma tarzı ateşli silahların 

gelişimi kurgulanarak, yeni bir taktik anlayışa kavuşturulmuş ve İkinci Dünya 

Savaşı’na kadar bu anlayış geliştirilmeye devam etmiştir. Ancak Alman 

Ordusu’nun yürürlüğe koyduğu Blitzkriegin adeta bir ispatı niteliğinde olan 1940 

Fransa Harekâtı’ndaki olağanüstü başarısı, saldırı ağırlıklı savaş anlayışının tekrar 

öncelik kazanmasını sağlamış ve böylece modern savunma anlayışı yerini modern 

saldırıya bırakmıştır. 

 

Çizelge 1: 

 

ARAŞTIRMAYA ÇAĞLAR ARASI GEÇİŞLERİN EKLENMESİ 

Araştırmada adı geçen dönemler arasında yaşanan bazı gelişmelerin önceki 

dönemin sistemini önemli ölçüde yumuşattığı tespitiyle, çağlar arasında geçiş 

sağlayan geçici savaş tarzları olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda; Klasik 

Öncesi Savaş çağından klasik savunma dönemine geçiş, klasik savunma 

                                                                                                                                      

düşüncelerle birçok farklı tarih alınabilmektedir. Bu araştırmada devrimin 16. yüzyıl 

ortalarında başladığı ve Otuz Yıl Savaşları’nın bitişiyle geçiş sürecinin tamamlandığı 

kabul edilerek, 1550-1650 arasındaki yüz yıllık ama esnetebilecek bir zaman dilimi 

düşünülmüştür. 
253  Charles Oman, A History of The Art of War in the Middle Ages Volume One: 378-

1278AD, (London: Greenhill Books, 1991), s. 14. 

Klasik Öncesi Savaş Klasik Savaş                  Modern Savaş İleri Savaş 

 Klasik Savunma Klasik Saldırı Modern Savunma  Modern Saldırı  İleri Savunma 

 

 M.Ö. 2. Yüzyıl M.S. 378 1550-1650 1940 21. Yüzyıl? 

 Birinci Askeri Devrim İkinci Askeri Devrim 
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döneminden klasik saldırı dönemine geçiş, klasik saldırı döneminden modern 

savunma dönemine geçiş ve modern savunma döneminden modern saldırı 

dönemine geçiş safhalarında sistem değişikliğini müjdeleyen gelişmeler mevcuttur.  

Günümüzde modern saldırı dönemi hâlâ sürmektedir. Ancak bu savaş tarzı, 

gelişen teknoloji sayesinde alınan tedbirler sonucu eş güçler arasındaki 

çarpışmalarda bir kilitlenmeye yol açabilecek derecede zorlaşmıştır. Bu da bize 

klasik saldırı döneminin sonlarında göze çarpan İsviçreli falanj, İngiliz okçu ve 

Husçu wagenburg taktiklerinin Ortaçağ’ın üstün ağır süvari birliklerinin 

saldırılarını sistematik bir şekilde bertaraf etmesini hatırlatmaktadır. 

Geçiş dönemlerini müjdeleyen hareketliliğin günümüzdeki karşılığını Gayri 

Nizami Harp olarak kabul ettiğimizde, İleri Savaş çağına yaklaşıldığını 

düşünebiliriz. Bu kapsamda bulunan modern gerilla savaşı günümüzün modern 

saldırı konseptine karşı koyabilen yegâne savaş tarzı olarak görülmektedir. 

Vietnam, Cezayir, Afganistan başta olmak üzere, birçok örnekte Gayri Nizami 

Harp yöntemlerine geniş bir şekilde başvurulması sonucunda, tıpkı Ortaçağ 

sonlarında yapılan muharebelerde şövalyelerin yaşadıkları zorlanmaya benzer 

şekilde, teknolojiye sahip güçlü ülkelerin de zorlandıklarını görmekteyiz. Henüz bu 

konuda savaşın geleceğine yönelik bazı teknolojik nitelemeler haricinde bir şey 

sunulmamıştır. Mevcut kilitlenme, sanki İkinci Askeri Devrim’in yaklaşmakta 

olduğunu ve “İleri Savaş” olarak niteleyebileceğimiz yeni bir savaş tarzını 

çağırmaktadır. 

Eğer savaş tarzları bu çalışmadaki sıralama bozulmadan aynı şekilde 

gelişmeye devam ederse, bu durum yakında ikinci bir askeri devrimin meydana 

geleceğinin ve hem Modern Savaş çağından İleri Savaş çağına hem de modern 

saldırı sisteminden ileri savunma sistemine geçileceğinin müjdecisidir. 

İLERİ SAVAŞ 

Savaşların geleceğine yönelik tahminlere bakıldığında, daha çok teknolojik 

gelişmenin ve sistem üstünlüğünün referans alındığını görüyoruz. Ancak 

teknolojinin ve sistem üstünlüğünün savaşların kazanılmasında kesin belirleyici 

faktörler olmadığı; M.Ö. 53 yılında yaşanan Carrhae’den, günümüzdeki Afganistan 

Savaşı’na kadar birçok savaşta görülmüştür. Savunma-saldırı sıralamasının devam 

edeceğini, bununla birlikte klasik ve modern savaş dönemlerini yeni bir askeri 

devrimle “ileri savaş” çağının izleyeceğini varsayarsak, tartışmalı olsa da ilginç 

sonuçlara varabiliriz. 

Savunma-saldırı döngüsünde bir ileri savaş modellemesi için ilk savunma 

sisteminin yer alacağını düşünmek hayalcilik olmaz. Saldırı ağırlıklı savaş tarzına 

karşı koymak ya da ağır zırhlı şövalyeleri kargı üzerine geliştirilen bir sistemle 

engellemeye çalışmak ile tank, uçak, helikopter ve akıllı füze kombinasyonuna 
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karşı sayısız kuvvetli ateş gücüne sahip olan taktik araçlardan kurulu yeni bir 

sistem arasında; zamana bağlı gelişmelerin haricinde fazla bir fark olmadığını 

söyleyebiliriz. Düşünce sistemi her ikisinde de aynı olacaktır. Yani ağır ve pahalı 

ama sayısı kısıtlı olan, ancak ateş gücü ve hedefleme oranı yüksek bir düşmana 

karşı, onun karşılayamayacağı oranda çok sayıda ve ekonomik olan taktik araçların 

mümkün mertebe artırılmış ateş gücü sayesinde uzaktan, oynak ve yıpratıcı bir 

savunma yapılanması temel alınarak İleri Savunma Doktrini oluşturulabilir. 

İleri Savaş Dönemini umutsuzluk üzerine kurulu büyük bir cesarete sahip 

olan orta ölçekli bir ülke, savunmaya dayalı yeni bir savaş sistemiyle saldırgan 

büyük gücü gayri nizami harp koşullarına başvurmaksızın, muharebe alanında 

kesin yenilgiye uğratmasıyla getirecektir. Dolayısıyla, “ileri savunma” anlayışının 

gelişmesinin zamanının yakın olması mümkündür. 

Birinci Askeri Devrim zamanla Batı’nın Doğu’ya üstünlük kurmasını 

sağlamıştı. İkinci Askeri Devrim ise yeniden bilgilenen Doğu’nun Batı ile aradaki 

farkı kapatması için harekât düzeyinde bir dengeyi bir dünya çapına yayabilir. Bu 

durum Doğu’nun sömürülmesinin sona ermesi demektedir. 

YENİ SİSTEME GEÇİŞ İÇİN İKİ ÖNERİ 

 Modern Kirpi Savunma Düzeni 

Modern Kirpi tehlike anında dikenlerle dolu bir yarı küre halini almak 
suretiyle tehlikeye karşı koyan küçük bir hayvandır. Bu hayvanın savunma gücü 

taktik seviyede ileri savunma düzeninin oluşturulması açısından bize ilham 

verebilir. 

Modern Kirpi Savunma Düzeninin her müfrezesi dört taktik tekerlekli araç 

ve on askerden oluşmaktadır. Taktik tekerlekli araçlardan oluştuğu için esnek 

savunma yapacak olan Modern Kirpi müfrezesi, komuta kademesine yerine göre 

tek başına ya da koordineli harekât yapma kabiliyeti sunar. Ana unsur olarak 

Modern Kirpi müfrezesi temel alındığı takdirde, Bozkır savaş tarzının yeniden 

canlanacağı geniş çaplı bir taktik gelişimin de önü açılacaktır. 

Şekilde “Modern Kirpi Savunma Düzeni”nin karadan ve havadan gelecek 

tehditlere karşı kapsadığı yatay ve dikey savunma alanı verilmiştir. Yatay 

savunmada etkinlik bölgesi Javelin ve Milan güdümlü tanksavar füzelerinin etkin 

menzilleri doğrultusunda 2,5-3 km yarıçaplı bir alanda olarak alınabilir. Dikey 

olarak ise Stinger’in etki mesafesi olan 5 km yarıçapında bir savunma kubbesi 

düşünülebilir. Silahların etkinlik oranları ve menzilleri her zaman teknolojik 

gelişmelerle genişletilebilir. Modern Kirpi savunmasını sağlayacak düzen içinde 

yer alacak olan her muharebe birimini Modern Kirpi müfrezesi olarak 

adlandıralım. Bir Modern Kirpi müfrezesinde toplam on mürettebatlı dört 

tekerlekli taktik araç bulunmaktadır. Bunlar iki mürettebatlı kaideye Milan monteli 
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cip, iki mürettebatlı kaideye Stinger monteli cip, üç mürettebatlı C4I 254 ve EW255 
kamyonu ve üç mürettebatlı kendinden kundaklı uçaksavar kamyonudur. Milan 
yatay, Stinger dikey savunma yüzüğünün merkezinde bulunur. Kendinden kundaklı 

uçaksavar yerleştirilmiş bir kamyon ise yatay ve dikey savunma için ek destek 

sağlar. C4I ve ECW amaçlı bir kamyon ise Modern Kirpi müfrezesinin beyni 

konumunda olup; komuta, iletişim ve elektronik karşı koyma görevlerini yerine 

getirir. 

 

Şekil 1: Modern Kirpi Savunma Düzeni 

 

Bir Modern Kirpi müfrezesinin en önemli ikinci özelliği oynaklığıdır. 

Dolayısıyla esnek yerine oynak savunma yaparak hedeflenme oranını geçici olarak 

azaltabilir. Bununla birlikte 20.000 Modern Kirpi müfrezesinden oluşacak bir 

Modern Kirpi gücü, düşman kuvveti için hem hedefleme hem de bunlara atılacak 

akıllı mühimmatın kısıtlılığı sorunlarına yol açar. Bu da bir Modern Kirpi 

müfrezesine karşı alınacak önlem sırasında kayba yol açabilecek önemli bir zaman 

                                                           
254  C4I: Command, control, communication, computer and intelligence: komuta, kontrol, 

haberleşme, bilgisayar ve istihbarat. 
255  EW: Electronic Warfare, elektronik harp. 

 

Bir Modern Kirpi müfrezesinin en önemli ikinci özelliği oynaklığıdır. Dolayısıyla esnek yerine  

Modern Kirpi Savunma Düzeni'nin Kapsama Alanı 
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aralığını doğurur. Bu sistemde her bir Modern Kirpi müfrezesinin kaybına karşı bir 

askerin ölmesi hedeflendiği takdirde, harekât safhasında Modern Kirpi 

müfrezelerinin ¾’ünün kaybına karşı 15.000 askerin ölümü ve bunun 3-5 katının 

da yaralanmasıyla oluşacak ciddi bir kayıp oranının, harekâtın durdurulmasına yol 

açacağını tahmin edebiliriz.256 

Modern Kirpi müfrezesine duyulan ihtiyacın arkasında, hızlı gelişen 

ekonominin beslediği bilgi ve teknoloji odaklı savaş tarzının üstünlüğünün 

kırılması yatmaktadır. Teknoloji odaklı savaş entelektüel birikimi önde olan 

devletlerin sahip olduğu bir savaş tarzıdır ve bunun sonucu olarak bu devletlerin 

toplumlarının savaş kayıpları konusundaki hassasiyet derecesi yüksektir. İşte 

Modern Kirpi Savunma Düzenini de Aşil’in topuğu olan savaş kayıplarını 

artırmayı hedeflemektedir. 

Destek güçleri yoğun ama muharip oranları düşük orduların genellikle çöl 

ve ova gibi destek faaliyetlerini kolaylıkla yürütebildikleri yerlerde savaştıklarını 

görüyoruz. Özellikle zırhlı birlikler temeline oturan muharebeleri yapan ülkelerin 

orduları, destek silahlarına yoğun şekilde başvurmaktadırlar. Günümüzde bu 

destek, modern ve hızlı C4I2 faaliyetleri, akıllı mühimmat, taktik ve stratejik keşif 

ve hızlı lojistik faaliyetlerini de beraberinde getirmektedir. Bu tarz bir rakibe karşı 

koyabilmenin yolu sayısal hedeflemeyi zorlaştırmak, taktik seviyede 

hantallaştırmaya yol açmayan teknolojik karşı koyma tedbirlerini barındırmak, 

esnek ve rakipten daha hızlı birimlere sahip olmak ve bunun için de ağırlıktan 

arındırılmış ateş gücünü sağlamaktan geçmektedir. Aslında İkinci Dünya 

Savaşı’ndaki birçok Alman panzer generali, ateş gücünün zırhtan önce gelmesi 

gerektiği düşüncesinde birleşiyorlardı.257 

Modern Kirpi müfrezelerinin kullanım alanı öncelikle düz ya da tepelik 

bölgeler olup, günümüzdeki yoğun yol ağı manevra yeteneklerini artırıcı bir etki 

yapmaktadır. Müfrezedeki araçların tekerlekli oluşları, paletli araçlara oranla bazı 

coğrafyalarda dezavantajlı görünebilir. Ancak hız ve esneklik önce gelmelidir. 

Çünkü cephedeki sert savunmanın teknolojinin savaş alanına yoğun bir şekilde 

                                                           
256  Buna zemin olarak ABD ve Irak ordularının 1990-1991 Körfez Savaşı kayıplarını 

verebiliriz. ABD’nin düşman ateşiyle vurulan 148’i dâhil, toplam 383 askerinin 

ölümüne karşılık (bkz: 

https://web.archive.org/web/20110303183106/http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/
CASUALTY/GWSUM.pdfe. t. 08.11.2018, e.t. 15.00); Irak Ordusu’nun büyük 

çoğunluğu yok edilmişti. Bu kadar düşük bir kayba karşı; Amerikan VII. Kolordusu 

89 saat gibi kısa bir sürede Irak’ın 1.350 tank, 1.224 personel taşıyıcısı, 285 parça 

topunu, 105 parça hava savunma aracı ve 1.229 kamyonunu yok etmişti (bkz: Tom 

Clancy, Into the Storm, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1997, 446). 
257  B.H. Liddel Hart, Hitler'in Generalleri Konuşuyor Cilt-1, çev. Mehmet Tanju Akad, 

(İstanbul: Kastaş, 1996), 174-175. 

https://web.archive.org/web/20110303183106/http:/siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/CASUALTY/GWSUM.pdfe.%20t.%2008.11.2018
https://web.archive.org/web/20110303183106/http:/siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/CASUALTY/GWSUM.pdfe.%20t.%2008.11.2018
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kazandırdığı destek kuvvetler karşısında eninde sonunda yıkıldığı 

gözlemlenmiştir.258 Esnek savunmanın getirisi ise düşman tahminlerini yanıltma 

yeteneğini artırması, yani ani sürprizler yapılabilmesinde yatar. Hedefe giden 

düşman kuvveti Modern Kirpi müfrezelerini avlarken, kayıpları da önemli 

derecede artacaktır. Yani düşman kuvvetinin ilerlemesi sert bir şekilde 

durdurulamasa da kayıplarındaki artış hızla yükseltilerek durdurulacaktır. Başka 

bir deyişle, düşmanın sahadaki kuvveti değil, aklı ve ruhu yenilecektir. Zaten 

savaştaki başarının sırrı da düşmana moral üstünlüğü sağlamak değil midir? 

İleri (Advanced) Karakol Konsepti 

Ortaçağ’da ağır süvarinin zaferlerini sınırlamayı başaran İsviçrelilerin 

düzeni daimi olmamıştı. Efsane, İsviçrelilerin 1515’te Marignano’da Fransız 

topçusunun ateş gücünü aşamayarak bozguna uğramasıyla sona ermişti. Yine de 

modern savunma döneminin müjdecisi olarak İsviçrelilerin önemli bir işlevi 

olmuştu. Nitekim Modern Savaş’ın erken dönem taktiklerinin arasında, düşman 

hücumuna karşı kargılardan bir set çeken İsviçrelilerin falanj sisteminin izleri 

görülür. Düşünce açısından baktığımızda Husçuların ve İngiliz okçularının sistemi 

de benzerdir. Hepsi de düşman saldırı gücünü bertaraf etme işlevine sahipti. Bunlar 

ateşli silahların yaygınlaşması ve gelişmesi sonucu etkilerini yitirdiler. 

Modern saldırıdan ileri savunma dönemine geçişin müjdecisi olarak ele 

aldığımız Mao doktrini üzerine oturan gerilla savaşının da aynı sonuca ulaşması 

beklenmelidir. Bunun için Roma dönemindeki Limes tahkimat sisteminin yenilikçi 

bir tarzla yeniden düzenlenmesi çözüm olabilir. İleri Karakol Konsepti, bu 

düşünceyi karşılamaktadır. 

Aşağıdaki şekilde bir İleri Karakol Modeli sunulmaktadır. İleri karakol, 

kuvvetli yerel ateş gücüne ve tahminen 25-40 kişilik kuvvete sahip bir yapıdan 

ibarettir. Dayanıklılığı ve ateş açısının geniş olması nedeniyle üçgen prizma 

şeklinde olan yapı, modern materyallerle daha da güçlendirilmiştir. Yerel ateş 

gücü: 

 Karakolun tepesinde bulunan ve iç platformu bağımsız, dışı ayrı 

dönebilen, zırhlandırılmış 360˚ döner kule içerisinde bulunan; ikiz 25 ya da 30 mm 

top, 40mm bomba atar ve 120 mm havan, 

 Her biri karakolun üç köşesinin dikey olarak ortasında bulunan ve birer 

adet ikiz 12,7 mm makineli tüfeğe sahip, 280˚ dönebilen taret. 

                                                           
258  İkinci Dünya Savaşı’ndaki Mannerheim Hattı, Maginot Hattı, Metaxas Hattı, Gustav 

Hattı, Gotik Hattı ve Siegfried Hattı gibi birçok tahkimatlar zinciri; düşmanlara daha 

fazla kayıp verdirmiş ve bazıları da oyalamayı başarmışlardı. Ancak ne denli kuvvetli 
olurlarsa olsun, hepsi de eninde sonunda çökmüşlerdi. 
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 Karakolun her bir yüzeyinde altta üç, üstte iki olmak üzere beşer adet, 

toplam 15 adet 7,62 mm piyade tüfeği yuvası tarafından oluşturulan üstün ateş 

gücü sistemiyle sağlanmaktadır. 

Karakol statik bir yapıya sahip olmasına rağmen, kuvvetli koruması ve 

üstün ateş gücü sayesinde birkaç yüz kişilik sızmalara karşı 1.500-2.000 metre 
mesafeden başlayarak tek başına karşı koymak amacıyla yapılmıştır. Karakolun 
içindeki taretler uzaktan ya da manüel kontrol edilecek şekilde yapılabilir ve 

“joker” olarak tanımlayabileceğimiz tepesindeki kulesinden her yöne ekstra yoğun 

yerel ateş gücü desteği sağlanabilir. 

 

Şekil 2: İleri Karakolun Verimli Ve Yoğun Ateş Gücüne Bağlı Olarak Yapısı  

 

İleri karakolun verimli kullanımı, düz arazideki önemli geçiş bölgelerinde 

ya da sınırlar boyunca olabilir. Etki menzilleri ve vuruş gücü artırılabilir ya da 

azaltılabilir. Dağlık bölgelerde ve sarp arazide ise coğrafyanın elverişli olduğu 

hâkim noktalarda, sahayı kontrol amacıyla inşa edilebilirler. Ancak limese benzer 
bir sistemin parçası olarak destek birimleriyle birlikte kullanılması, gerilla 

sızmalarına karşı azami etkiyi yaratacaktır. 

İleri Karakolun hedefi, ağır destek birimlere sahip olmayan düşman 

birimlerinin baskın niteliğinde oluşturacakları tazyiki emmek ve karşı saldırı ile 

düşmanın imhasını tamamlayacak safhaların önünü açmaktır. İleri Karakol 

Konsepti sayesinde barış zamanında toplu gerilla baskınlarına karşı “0” noktasında 

karşı konarak, gerilla harekâtının ileri aşamalara geçmesi en başından önlenir. 

Savaş zamanında ise kontrolü sağlanan bölgelerin savunmaları bu karakolların 

hızlı inşasıyla kuvvetlendirilmek suretiyle ileri harekâtın önünün açılması için bir 
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destek teşkil eder. Başka bir deyişle; İleri Karakollar, yoğun düşman saldırılarının 

beklendiği bölgelerde, bu saldırıları yumuşatacak birer dalgakıran görevi görürler. 

Dolayısıyla bu konsept üzerine geliştirilecek saldırı-karşı saldırı odaklı bir 

sistemde, düşman birimlerinin kitleler halinde eritilmesi amaçlanmıştır. 

 

Şekil 3: Yeni Statik Savunma Düzeni 

 

21. YÜZYILDA CEPHEDE ASİMETRİK BİR ZAFER 

KAZANILABİLİR Mİ? 

Teknolojik gelişmişliğe sahip olan güçlü bir orduyu mükemmel yapan 

özellikler, üstün ateş gücü ve C4I faaliyetlerinin ileriliğidir. Daraltılmış savaş 

alanlarında bu tür bir ordu için özellikle tümen temelli geniş savunma birimlerinin 

topluca yok edilmesi oldukça kolaydır. Çünkü karşı tarafı en başından beri 

belirleme, izleme ve pusuya düşürme gibi erken tedbir yeteneklerinin yanı sıra 

 

 

21. YÜZYILDA CEPHEDE ASİMETRİK BİR ZAFER KAZANILABİLİR Mİ? 
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daha gelişmiş silah ve teçhizatla donatılmış ordu ve bunlar temel alınarak taktik ve 

harekât seviyelerinde geliştirilmiş modern muharebe teknikleri mevcuttur. Bu da 

savaş alanında bir asimetri yaratmaktadır. 

Gerek Körfez Savaşı’nda, gerekse Irak Savaşı’nın geleneksel harekât 

safhasında bu asimetri açıkça gözlenmiştir. Amerikan Hava Kuvvetleri’nin 

(USAF) stratejik ve taktik bombardımanları sayesinde iş görme kapasitesi son 

derece azalan Irak Ordusu’nun zırhlı tümenlerinin elindeki bakımı yetersiz ve 

parçaları eskiyen birkaç yüz T-72 ve T-62 tankının; Apache ve Kobra taarruz 
helikopterleriyle desteklenen, bakımı ve modernizasyonu düzenli olarak yapılan bir 

kaç yüz Amerikan M-1 ve M-60 tankına karşı üstün bir direniş göstermesi 
beklenmiyordu. Zaten Irak’ın coğrafyası da destek unsurları geniş çaplı kullanan 

Amerikan Ordusu’nun teknolojik kapasitesinin verimliliği açısından biçilmez 

kaftandı. Teknoloji başta olmak üzere her konuda Amerikan Ordusu’ndan oldukça 

geri kalan Irak’ın geleneksel savaş metotlarına mahkûm olması, savaşın geleneksel 

harekât döneminde beklenen yenilgiyi getirdi. Irak Ordusu Amerikan saldırı 

sistemini birkaç gün geciktirecek birkaç olayın haricinde genel bir etki yapmaktan 

uzak kaldı. Iraklı direnişçilerin geleneksel harekâtın tamamlandığı 1 Mayıs 

2003’ten sonra, özellikle şehirlerde sürdürdükleri gerilla savaşı sayesinde 

yaptıkları etki çok daha büyük oldu.259 Bu durum, ordusu güçsüz olan bir ülkenin 

gayri nizami harbe mecbur edilmesine verilen çok sayıda örnekten biridir. 

Peki, teknolojik gelişmişliğe sahip olan ordu geleneksel harekât alanında 

durdurulabilir mi? Bunun için düşmanın saptama ve izleme yeteneklerini 

zorlaştıran, geniş yüzeyde yüksek hareket kabiliyetine sahip ve değişik rollere 

sahip taktik araçlardan teşkil edilmiş vurucu gücü yüksek küçük birimlerden çok 

sayıda oluşturmak yeterlidir. Her birimde birer adet Stinger taşıyan cip, Milan 
monteli cip, C4I görevli cip, iki ya da dört namlulu 20 mm uçaksavar monteli 

kamyon ve bir elektronik harp aracı bulunduğunu düşünelim. Modern bir ana 

muharebe tankı için aktarılacak kaynak yerine bu şekilde yaklaşık on birim 

kurulabilir. Teknolojik üstünlüğe sahip bir orduyu durdurmak için 15.000-20.000 
taktik birim yeterli olacaktır. Böyle bir gücün araç ve teçhizatının büyük çoğunluğu 

iç tedarikten sağlanabilir. Bu kuvveti oluşturmak için 150.000-200.000 personele 
ihtiyaç duyulacaktır. 

Kötümser bir varsayımla, her teknolojik ordu askerine karşı bu taktik 

birimden bir adedinin 10 kişilik personeliyle birlikte yok edildiğini düşünelim. Bu 

                                                           
259  ABD’nin Irak Savaşı’nın tümünde harekât safhasında verdiği kayıp sayısı 4.496 ölü ve 

32.253 yaralıdır. Bu ölü sayısının sadece 139’u geleneksel harekât aşamasında olup, 
kalanı gayri nizami savaş dönemindedir. Bkz: 

https://web.archive.org/web/20110303182600/http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/
CASUALTY/oif-deaths-before.pdf ve https://dod.defense.gov/casualty.pdf , erişim: 
01.10.2018, 11.30. 

https://web.archive.org/web/20110303182600/http:/siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/CASUALTY/oif-deaths-before.pdf
https://web.archive.org/web/20110303182600/http:/siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/CASUALTY/oif-deaths-before.pdf
https://dod.defense.gov/casualty.pdf
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birimlerden yarısı yok edilirse, bunun bedeli geleneksel harekât safhasında 10.000 

teknolojik ordu askerine demektir. Kayba hassasiyeti olan gelişmiş ülkelerin kısa 

zamanda bu derece ağır kayıplar vermesini, kamuoyunun kaldırması oldukça 

zordur. İleri Savunma Sistemi (İSS) olarak adlandırabileceğimiz bu yeni savaş 

tarzının teknoloji üstünlüğüne sahip bir ordunun savaşı kaybetmesi için kısa 

zamanda yeterli savaş karşıtı kamuoyunu oluşturacağını söyleyebiliriz. 

SONUÇ: 

Savaş Tarihinde çok sayıda muharebe yer almaktadır. Savaşlardaki 

muharebeler bazı özellikleri bakımından diğerlerine farklılık gösterirken; taktik, 
teknoloji ve anlayış açılarından incelendiğimizde ise bunların arasında sistematik 

bağlar kurabiliriz. Muharebelerin hemen hepsinde savunma ya da saldırı 

unsurlarından birinin ağırlığı görülmektedir. Bu iki unsur çağlar ile ayrılmış uzun 

dönemler içinde birbirine üstünlük sağlayarak, Savaş Tarihi’ni dört parçaya 

bölmektedir. Bunlardan Marius Reformları sonrası Roma’nın oluşturduğu birinci 

ve modern savaşın gelişmeye başladığı üçüncü dönemlerde savunmanın, ağır 

süvarinin ortaya çıktığı ikinci ve Alman panzerleriyle başlayan dördüncü 

dönemlerde ise saldırının üstünlüğü ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda yapılan 

savaşları sınıflandırırken birinci ve ikinci dönemleri klasik savaşın, üçüncü ve 

dördüncü dönemleri ise modern savaşın yaşandığı dönemler olarak görmekteyiz. 

Bu dönemler sırasıyla klasik savunma, klasik saldırı, modern savunma ve modern 

saldırı olarak birbirini takip etmektedir. 

Roma’nın odağında bulunduğu ilk dönem ya da geç İlkçağ devri 

ordularında birliktelik ön planda olup taktik alanda sınırlı kalmıştır. Ortaçağ’da 

saldırıya yönelik feodal ordular kişisel becerilerin fazla olduğu, ancak kitlelere ait 

taktiklerin zayıf kaldığı birliklerdi. Onun yerini alan modern ordular ise birliktelik 

üzerine geliştirilmiş karmaşık savunma taktiklerine yoğunlaşmışlardı. Son 

dönemde yeniden saldırının üstünlüğünü hazırlayan ileri-ordu ise birliktelik 
üzerine kurulu savunma anlayışını fazla kısmayan, ancak son derece karmaşık ve 

ileri taktik düzeye dayalı bir saldırı anlayışına sahipti. Öte yandan Avrupa’nın 

temellerinin atıldığı İlkçağ-Ortaçağ geçişi de bu mirası klasik saldırının klasik 

savunmaya üstün gelmesine borçludur. Savunmanın medeniyeti olan Roma ile 

saldırının medeniyeti olan Cermen kavimler arasındaki mücadelenin sonuçları 

Avrupa’yı şekillendirmiştir. 

Askeri teknolojinin savaşların şeklini değiştiren son derece önemli bir 

etmen olduğu ortadadır. Martin Van Creveld, M.Ö. 500 ile M.S. 1500 arasında 

askeri teknolojinin gelişmesine göz atıldığında kaydedilen ilerlemenin kısıtlı 

olduğunun ve devrim niteliğinde olmadığını ve barutun icadının genellikle 
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devrimsel olarak kabul gördüğünü söylemektedir.260 Bu durumda barutun 
bulunuşuyla birlikte gelişen askeri devrim, klasik ve modern savaşları birbirinden 

ayırmıştır. Ancak buna dayanarak Klasik Saldırının yerini Modern Savunma 
anlayışına bırakmasını barutun icadına dayandırmak güçtür. Avrupa’da şövalyelere 

karşı düşünülen çeşitli tedbirlerden en süreklisinin ateşli silahlar ile geliştiğini 

düşünmek daha doğru bir yaklaşım olabilir. Çünkü ateşli silahların 

standartlaşmasından 2-3 asır kadar önce şövalyeler zaten ağır darbeler almaya 

başlamıştı. Askeri Devrim’in klasik-modern geçişini sağlayan son derece önemli 

bir kilometre taşı olduğu görülmektedir. Klasik Saldırının yerini Modern 
Savunmaya bıraktığı bu gelişme, batının doğuya üstünlüğünü sağlaması ve Avrupa 

güçlerinin sömürgeleri kolaylıkla elde edecek kaba kuvvete sahip olması açısından 

önemlidir. Buna dayanarak Avrupa’nın dünyanın merkezi olmasında da Askeri 

Devrim’in öncelikli bir rolü vardır. 

Geleneksel yöntemlerle savaşmayı sürdürmekte ısrar eden orduların 

üstünlükleri geçici olmuştur. Ortaçağ’ın şövalyeleri, 15. yüzyılın İsviçrelileri, Yüz 

Yıl Savaşları’nın İngilizleri, yeni model ordulara ayak uyduramayan Polonyalılar, 

Napolyon döneminin Memlukları, Birinci Dünya Savaşı’nın karşılıklı müttefikleri 

hep farklı dönemlerde yaşanan ama benzer şekilde sonuçlanan bu gelenekselciliğin 

kurbanları oldular. Türkler Haçlı Seferleri’nden başlayarak giriştikleri savaşlarda 

Avrupalılara uzun dönem taktik dersler verirlerken, 17. yüzyıldan itibaren bu 

tersine dönmüş ve 19. yüzyıldaki reformların oturmasına kadar Osmanlı 

İmparatorluğu Avrupalılardan taktik dersler alır hale gelmişlerdi. 

Avrupa’nın muharebe alanlarında üstünlük sağlamasının başında modern 

savunma anlayışını oluşturmaları gelmektedir ki, bu sayede alınan yenilgilerin 

iktisadi sorunları tetiklediğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Günümüzde ise kitle 

imha silahlarının varlığının azami noktaya ulaştırdığı caydırıcılılığın, sadece büyük 

bir güç ile küçük bir güç arasındaki savaşlara izin verdiğini görüyoruz. Bu durum 

saldırının üstünlüğünün ağırlıklı olarak üçüncü dünya ülkelerine karşı devam 

etmesine neden olmaktadır. Belli dönemleri ve belli coğrafyaları göz ardı 

etmeksizin muharebelerin genel karakterlerinden yola çıkarak tarih boyunca savaş-
saldırı ilişkisini kurabiliriz. Hatta bundan yola çıkarak, ABD’nin saldırı 

inisiyatifini devam ettirerek, hafif kayıplara karşılık Irak Ordusunu iki kez savaş 

alanından sildiği Körfez ve Irak savaşlarının genel görünümüne baktığımızda; 

dengenin sağlanması açısından, bugün hala sürmekte olan saldırı üstünlüğü 

karşısında geliştirilecek ileri düzeyde bir savunma anlayışına ihtiyaç olduğu 

görülmektedir. Bu da İkinci Askeri Devrim’i tetikleyebilecek bir ihtiyaçtır. 

Sistem, onu geliştirenin destekçisidir. Ta ki, rakiplerinden biri daha iyi bir 

yol bulana kadar. Eğer rakip daha üstün bir yol bulmuşsa, sistem de değişmeye 
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yakın demektir. Bu düşünceden yola çıkacak olursak; İkinci Askeri Devrim 

yaşandığı takdirde, Geoffrey Parker’in Askeri Devrim’in sonucu olarak gördüğü 

“Batı’nın Doğu’ya üstünlüğü” sona erecektir. Bu da Uluslararası İlişkilerde daha 

dengeli ve adil bir siyasi alışveriş mekanizmasının yaratılması açısından önemli bir 

fırsat olur. 
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TÜRKİYE’DE TERÖR ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK 

ÇALIŞMALARININ NİTEL ANALİZİ 

Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ* 

ÖZET  

Türkiye'de terör eylemleri uzun süredir kamuoyunu ve yönetimi meşgul 

eden kronik bir sorun halini almıştır. Bu nedenle akademik alanda terörü farklı 

yönleriyle irdelemeye çalışan çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. Fakat 

kısa bir literatür taraması bile bu çalışmaların terörün finansmanı veya nedenleri, 

terör olaylarının coğrafi dağılımı veya zamana bağlı değişimi gibi birbirinden farklı 

başlıklar altında ve bütünlükten uzak biçimde gerçekleştirildiğini ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle bu çalışmada öncelikli olarak terör yerine, terör üzerine 

yapılan çalışmalara odaklanılması hedeflenmiştir.  Böylelikle; 

a) Terör konusunda yapılan çalışmaların literatür analizini yapmak 

b) Türkiye'de terör üzerine yapılan çalışmaların yoğunlaştığı ve zayıf 

kaldığı noktaları saptamak 

c) Türkiye'de terör üzerine yapılan çalışmalar ile politik, ekonomik ve 

sosyal eğilimler arasında bir ilişki olup olmadığını ya da ilişkinin yönünü anlamak 

d) Türkiye'de yaşanan terör eylemlerine dönük akademik algıyı ve bu algıyı 

yönlendiren etmenleri saptamak 

e) Çalışma sonunda terör konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bir tipoloji 

geliştirerek alana ve bilim hayatına katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada Türkiye’de yaşanan terör eylemleri arasında en uzun ve kanlı 

olan PKK terör örgütünün eylemlerine başladığı 80’li yıllar başlangıç olarak 

alınmış ve günümüze kadar olan süreç içinde Türkçe ve İngilizce olarak üretilmiş 

akademik çalışmalar yoğunlaşılmıştır. Bu maksatla ulaşılabilen açık kaynaklardan 

lisansüstü tezler ve kitaplar derlenerek niteliksel olarak sınıflandırılmıştır. Bu 

çalışmaların içeriklerini niteliksel olarak ayırabilmek ve sınıflandırabilmek 

amacıyla anahtar kavramlar, başlıklar, kitap isimleri ve özetler incelenerek tablolar 

ve grafikler oluşturulmuştur. Bu grafiklerde terör üzerine yapılan çalışmaların 

yerleri (Bölge ve üniversite), akademik alanları gibi veriler derlenmiş ve 

yorumlanmıştır. Çalışmanın sonunda terör üzerine yapılan lisans üstü tezlerin 

çoğunun devlet üniversitelerinde gerçekleştirildiği, yüksek lisans tezlerinin doktora 

tezlerine göre oldukça fazla olduğu saptanmıştır. Fen edebiyat fakültesinde yapılan 
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çalışmaların çoğunun sosyoloji bölümünde gerçekleştirildiği, Tıp fakültesinde ise 

Adli Tıp alanında olduğu, İktisadi ve İdari Bilimler alanında ise Kamu Yönetimi 

alanında daha çok terör üzerine çalışmalar gerçekleştirildiği, İletişim fakültesinde 

ise daha fazla gazetecilik bölümlerinde terör çalışmalarına ilgi gösterildiği 

saptanmıştır. Kavramsal analizler sonunda terör çalışmalarının teknik ve politik 
kavramlar etrafında yoğunlaştığı, Marmara bölgesinin ise terör üzerine yapılan 

çalışmaların en fazla gerçekleştirildiği bölge olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Terör, Türkiye, PKK, Algı, Politika. 
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BİR BÖLGESEL ÇATIŞMA ÖNLEME VE ÇÖZÜM MODELİ: 

HÜKÜMETLER ARASI KALKINMA OTORİTESİ ÇATIŞMA 

ERKEN UYARI VE CEVAP MEKANİZMASI  

İbrahim ARSLAN* 

ÖZET 

Bu çalışma, Afrika’nın doğusunda yer alan sekiz ülkenin oluşturduğu 

Çatışma Erken Uyarı ve Cevap Mekanizmasını incelemeyi amaçlamaktadır. 

Çatışma Erken Uyarı ve Cevap Mekanizması, bir bölgesel örgüt olan Hükümetler 

arası Kalkınma Otoritesinin uzman kuruluşlarındandır. Başlangıçta, üye ülkelerin 

sınır bölgelerindeki çatışmaları önlemeye yönelik oluşturulan mekanizmanın, süreç 

içinde bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmeleri ile faaliyet ve etki 

alanı genişletilmiştir. Çatışmaya neden olan faktörlerin işbirliği ile ortadan 

kaldırılabileceği yaklaşımını benimseyen bölge ülkeleri, çatışma nedenlerindeki 

değişkenliği göz önünde bulundurarak, esnek ve fonksiyonel bir yapı geliştirmeye 

çaba sarf etmektedirler. Mekanizma, Afrika boynuzunda yer alan ülkelerin kapasite 

yetersizliğinden dolayı bölge ülkelerinin yanı sıra bölge dışından ülkelerin ve 

kuruluşların sağladıkları mali ve teknik yardımlarla fonksiyonelliğini 

sürdürebilmektedir. Yerel, ulusal ve bölgesel katmanlardan oluşan mekanizma, 

Afrika Birliği bünyesinde kıtasal düzeyde yapılandırılmış Afrika Barış ve Güvenlik 

Mimarisine bağlı olarak barış çalışmalarında bölgedeki hükümetlere ait kurumlar 

ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmektedir. Mekanizmaya bağlı olarak 

faaliyet gösteren ve ulusal düzeyde oluşturulan Çatışma Erken Uyarı ve Cevap 

Birimleri halen Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Somali ve Uganda’da 

faaliyetlerini etkinlikle sürdürmektedirler. Bu ülkelerdeki başarılı uygulamalar, 

mekanizmanın önümüzdeki dönemde yeni ihtiyaçlara göre dönüşüm 

sağlayabileceğini göstermektedir. Çatışma Erken Uyarı ve Cevap Mekanizması, 

2002’den önce çatışmaların önlenmesine yönelik herhangi bir güçlü yapının 

bulunmadığı Afrika boynuzunda önemli bir yapı olarak kabul edilmelidir. Bununla 

birlikte mekanizmanın etkinlikle ve güvenilirlikle çalışabilmesi, politik kararlılığın 

yanı sıra bölge ülkelerinin güçlü mali desteklerini de zorunlu kılmaktadır. Barış ve 

güvenlik bağlamında hassas bir bölge olan Afrika boynuzunda, çatışmaların, 

sadece Batılı ülkelerin güçlü mali ve teknik yardımlarıyla bölgedeki halkların 

yararına önlenmesi ve yönetilmesi güç olabilir. Bundan dolayı, Afrika 

boynuzundaki ülkeler ve sivil toplumun katkısını gerektiren ve bölge ülkeleri 

tarafından mekanizma için oluşturulan Süratli Cevap Fonu’na Hükümetler arası 

Kalkınma Otoritesi üyelerinin sürekli desteği sağlanmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: Erken Uyarı, Çatışma Önleme, Bölgesel, Mekanizma, 

Doğu Afrika. 
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A REGIONAL MODEL FOR CONFLICT PREVENTION AND 
RESOLUTION: THE INTERGOVERNMENTAL AUTHORITY ON 

DEVELOPMENT CONFLICT EARLY WARNING AND RESPONSE 
MECHANISM  

ABSTRACT:  

This study aims to analyse the Conflict Early Warning and Response 
Mechanism, which was established by eight countries, located in the Eastern 
Africa. The Conflict Early Warning and Response Mechanism is one of the 
specialized institutions of the Intergovernmental Authority on Development, which 
is a regional organization. The scope of operation and influence of the Mechanism, 
which was initially established to prevent conflicts on the border areas, has been 
expanded by re-evaluation of the regional countries’ needs in due course. Having 

embraced that the reasons of conflicts can be eliminated through regional 
cooperation, countries in the region are striving to develop joint solutions while 
structuring a functional and flexible framework for variable reasons of conflict in 
the Horn of Africa. Due to the incapacity of the countries in the Horn of Africa, the 
Mechanism is able to sustain its functions with the financial and technical 
assistance of countries and institutions within and outside of the region. Consisting 
local, national and regional layers, the Conflict Early Warning and Response 
Mechanism, in association with the African Peace and Security Architecture, 
which is a structure built on the continental scale within the organization of the 
African Union, provides a stage for the governments and the non-governmental 
organizations on the issues of peace and stability. The units of the Conflict Early 
Warning and Response Mechanism, established at the national level, are 
effectively still at work in Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan and Uganda. 
The successful implementations in these countries show that the Mechanism could 
be transformed in the future in accordance with the emerging needs. The Conflict 
Early Warning and Response Mechanism must be accepted as a significant 
institution in the Horn of Africa where there was no robust structure to prevent 
conflicts before 2002. However, the Mechanism requires substantial financial 
support of the regional countries, along with political decisiveness to work 
efficiently and reliably. It might be difficult to prevent and resolve the conflicts 
only through strong financial and technical assistance of partner Western countries, 
for the benefit of the people of the Horn of Africa, which is a delicate region in the 
context of peace and security. For this reason, sustained support of the members of 
the Intergovernmental Authority on Development to the Rapid Response Fund, 
which was established by the regional countries for the Mechanism and requires 
contribution of countries and civil society in the Horn of Africa, must be assured.  

Key Words: Early Warning, Conflict Prevention, Regional, Mechanism, 
East Africa. 
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GİRİŞ 

Soğuk Savaş sonrasında 1991-2008 yılları arasında 33 Afrika ülkesinde 

silahlı çatışmaya tanık olundu.261 Çatışmaların yoğun olarak görüldüğü Afrika 

boynuzu ülkeleri, sınır bölgelerinde yaşanan çatışmaları önlemeye yönelik 

çabalarını, kıtadaki diğer bölgesel örgütlerin bir benzeri olan Hükümetler arası 

Kalkınma Otoritesi (Intergovernmental Authority on Development-IGAD) 
bünyesinde oluşturdukları “Çatışma Erken Uyarı ve Cevap Mekanizması (Conflict 

Early Warning and Response Mechanism-CEWARN)” ile yoğun olarak 

sürdürmektedirler.  

Afrika Birliği bünyesinde yer alan IGAD, kuraklık ve kalkınmaya yönelik 

olarak 1986’da kurulan Hükümetler arası Otorite’nin (Intergovernmental Authority 

on Drought and Development-IGADD) yerini almak üzere bölge ülkeleri 

tarafından 1996’da Afrika’nın doğusunda oluşturuldu. Afrika boynuzunda yer alan 

her ülke, Doğu Afrika’da sıkça tekrarlanan, ekonomik sorunların artmasına ve 

çevreyle ilgili bozulmaya neden olan kuraklık ve kıtlık gibi doğal felaketlerin 

etkilerini gidermeye yönelik yoğun çaba sarf etti. Ülkelerin çabalarına ve 

uluslararası toplumun desteğine rağmen karşılaşılan sorunun büyüklüğü ve 

kapsamı ulusal çabaları destekleyecek bir bölgesel yaklaşımın gerekliliğini ortaya 

koydu. Bunun üzerine Cibuti, Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda’dan 

oluşan altı ülke, bölgedeki kuraklık ve çölleşmeyle toplu olarak mücadele etmek 

amacıyla 1983 ve 1984'te Birleşmiş Milletler aracılığıyla hükümetler arası bir 

otorite oluşturmak için harekete geçti. Devlet ve Hükümet Başkanları Meclisi, 

Cibuti merkezli IGADD'ı kurmak maksadıyla 1986’da bir anlaşma imzaladı. Söz 

konusu Meclis, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından, ortaya çıkan yeni sosyo-
ekonomik ve güvenlik sorunlarını dikkate alarak IGADD'ı yeniden canlandırmak 

ve üye devletlerarasındaki işbirliğini genişletmek amacıyla Nisan 1995'te Addis 

Ababa'da bir deklarasyon yayınladı. Meclis, yeniden canlanan bölgesel 

örgütlenmeyi Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi “Intergovernmental Authority 

on Development” adıyla dönüştürmeye yönelik olarak 21 Mart 1996'da Nairobi'de 

IGADD Tüzüğünü değiştiren belgeyi imzaladı. Bu gelişmelerin ardından IGAD, 

25 Kasım 1996’da Cibuti’de gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları 

Zirvesi'nde genişletilmiş bölgesel işbirliği alanları ve yeni bir organizasyon yapısı 

ile faaliyetlerine başladı.262 Zirvede yiyecek güvenliği ve çevrenin korunması; 

ekonomik işbirliği; bölgesel entegrasyon, barış, güvenlik ve sosyal kalkınma 

öncelikli alanlar olarak belirlendi. Bağımsızlığını 1993’de elde eden Eritre yedinci 

                                                           
261  Karagül, Soner ve Arslan İbrahim, “Afrika’da Barış ve Güvenliğin İnşasında Kıtasal 

Yaklaşım: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi”, Güvenlik Stratejileri, Yıl:10, Sayı: 19, 
57-98, s.60. 

262  IGAD, “About Us”, https://igad.int/about-us (Erişim tarihi: 29.7.2018) 
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üye olarak bu oluşuma katılırken; Güney Sudan’ın katılımı, bağımsızlığını elde 

etmesinin ardından 2011'de gerçekleşti.  

IGAD vizyonu; üye ülkelerin kapsadığı coğrafyada barış, refah ve bölgesel 

bütünleşmenin sağlanmasına yönelik önde gelen bir bölgesel organizasyon olmayı 

öngörmektedir. Bu bağlamda IGAD misyonu; gıda güvenliği ve çevrenin 

korunması; barış, güvenlik ve insani yardımların desteklenmesi ve sürdürülmesi; 

ekonomik işbirliği ve entegrasyonu kapsamaktadır.263 Sosyal, teknolojik ve 
bilimsel alanlarda makroekonomik politikaları ve programları uyumlaştırmayı ve 

ortak kalkınma stratejilerini teşvik eden IGAD hedefleri arasında barış ve istikrarın 

güçlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki ülkeler arasında devlet içi ve devletlerarası 

çatışmaların diyalog yoluyla önlenmesi, yönetimi ve çözümüne yönelik 

mekanizmalar oluşturulması da yer almaktadır. 

IGAD’ın politik organları Devlet ve Hükümet Başkanları Meclisi (The 

Assembly of Heads of State and Government), Bakanlar Konseyi (The Council of 
Ministers), Büyükelçiler Komitesi (The Committee of Ambassadors) ve 

Sekreterya’dan (The Secretariat) oluşmaktadır. IGAD bünyesindeki uzman 

kuruluşlar ise, Çatışma Erken Uyarı ve Cevap Mekanizması, IGAD İklim Tahmini 

ve Uygulama Merkezi (IGAD Climate Prediction and Application Center), IGAD 
Kırsal Kesim ve Hayvan varlığı Geliştirme Merkezi (IGAD Center for Pastoral 

Areas and Livestock Development), IGAD Sheikh Teknik Veteriner Okuludur 
(IGAD Sheikh Technical Veterinary School).264 Bildiri IGAD Çatışma Erken 

Uyarı ve Cevap Mekanizması ile sınırlandırıldığından bir sonraki bölümde bu yapı 

üzerinde durulacaktır.  

IGAD ÇATIŞMA ERKEN UYARI VE CEVAP MEKANİZMASI  

Mekanizma, Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisine Afrika Birliği kıtasal 

erken uyarı sistemi yoluyla bağlı, mimarinin bir parçası olarak çalışan ve 

Afrika’nın doğusuna yönelik oluşturulan bölgesel bir yapıdır. Mekanizma, IGAD’a 

üye ülkeler tarafından imzalanan protokol ile 2002 yılında faaliyetlerine başladı. 

Böylece IGAD, kendi coğrafyasında adil bir barışın tesis edilmesi ve sürdürülmesi 

amacıyla çatışmaları önlemeye yönelik erken uyarı ve müdahaleyi öngören bir 

yapıya sahip oluyordu.  

CEWARN’ın görev alanı: 

-Potansiyel olarak şiddet içeren çatışmalara ilişkin bilgileri almak ve 

paylaşmak; 

                                                           
263  Ibid 
264  IGAD Regional Strategy, Volume 1: The Framework, Published by Information and 

Documentation Section, IGAD Secretariat, 2016 Djibouti, p.4 
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-Elde edilen bilgileri analiz etmek; 

-Ortak cevaba yönelik senaryolar geliştirmek ve seçenekleri formüle etmek;  

-Bilgilerin analizini ve cevap seçeneklerini ilgililerle paylaşmak;  

-IGAD bölgesinde karşılaşılabilecek belirli çatışma alanları hakkında 

çalışmalar yapmak, olarak belirlendi.265 

CEWARN faaliyetleri esnasında kullanılan belirli kavramların bilinmesinin 

önemli olduğu düşünülmektedir. “Erken uyarı” bilginin toplanması, doğrulanması 

ve analizi süreci ile sonuçların karar alıcılara iletilmesidir. “Bilgi” analiz 

edilmemiş ham veri anlamına gelmektedir. “Analiz” verinin belirli yöntemlerle 

yorumlanması; “cevap” ise çatışmanın önlenmesi, yatıştırılması ve yönetimine 

yönelik eylemleri ifade etmektedir.266 

Mekanizma, IGAD bölgesinde şiddet içeren çatışma risklerini sürekli faal 

olan bir erken uyarı sistemi ile azaltmayı ve öncelikli müdahale alanlarında yerel, 

ulusal ve bölgesel yönetimler düzeyinde geliştirilecek erken cevap sistemiyle 
kapsamlı bir mükemmellik ağı olmayı hedeflemektedir. 

CEWARN mekanizmasının işlevselliğinin merkezinde veri toplama, bilgi 

analizi ve bilginin doğru kişilere ve kurumlara zamanında aktarılması yer 

almaktadır. Güvenlik, devletlerin en önemli önceliği olduğundan, başlangıçtan 

itibaren Addis Ababa-Etiyopya'da bulunan bir Sekretarya tarafından yönetilen bu 

ağ, geniş bir kapasite yaratmayı amaçlayarak sivil toplumu ve bölgesindeki 

hükümetleri bir araya getirmeye öncelik verdi.  

CEWARN mekanizmasında yerel, ulusal ve bölgesel çalışmalar, interaktif 

bir yöntemle sürdürülmektedir. CEWARN bünyesinde yerel ve ulusal düzeyde 

yürütülen faaliyetler: Sahada yapılan gözlemlerle rapor edilen bölgelere yönelik 

veri toplanması; CEWARN ülke koordinatörünün, kendisine ulaştırılan erken uyarı 

raporlarındaki bu bilgileri kodlaması, analiz etmesi ve devamında bilgileri ulusal 

düzeydeki Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Birimine iletmesi ve bu birimin 

yönlendirme komitesinin cevap yöntemlerini üretmesinden oluşmaktadır.  

Ulusal düzeydeki Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Birimi, akış şeması 

içinde bu bilgileri Bölgesel Barış Konseyi’ne iletmektedir. Ulusal düzeydeki 

Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Birimi, aynı zamanda yerel komitelerle yerel 

düzeyde uygulama yapılmasına yönelik olarak iletişime geçmekte; bu esnada 

ulusal düzeydeki araştırma kuruluşları da Bölgesel Çatışma Erken Uyarı ve Erken 

                                                           
265  Conflict Early Warning and Response Mechanism (CEWARN), CEWARN Brochure, 

IGAD, Addis Ababa, p.4 
266  Protocol on the Establishment of a Conflict Early Warning and Response Mechanism 

for IGAD Member States, Khartoum on the 9th January, 2002, Article 1 Definitions. 
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Cevap Birimine veri akışını sürdürmektedir. Bölgesel Çatışma Erken Uyarı ve 

Erken Cevap Birimi, Ulusal düzeydeki Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap 

Birimi ile koordinasyon, izleme, yürütülen çalışmaların usulüne uygunluğu 

konusunda kesintisiz iletişimini sürdürmektedir.  

Bölgesel düzeyde yürütülen faaliyetler, ulusal araştırma kuruluşlarından 

bilgi alan Bölgesel Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Biriminin bölgesel 

düzeydeki Erken Uyarı Teknik Komitesine bilgi akışı sağlamasıyla başlamaktadır. 

Erken Uyarı Teknik Komitesi; ulusal düzeydeki Çatışma Erken Uyarı ve Erken 

Cevap Birimi liderleri, sivil toplumdan bir temsilci veya her üye ülkedeki bağımsız 

araştırma kuruluşlarının birer temsilcileri ile Bölgesel Çatışma Erken Uyarı ve 

Erken Cevap Birimi koordinatöründen oluşmaktadır.267 Bu Komite, aldığı bilgi 

çerçevesinde politik kararlar alınmasına yönelik olarak bölgesel düzeyde teşkil 

edilmiş olan Daimi Sekretarya Komitesine bilgi akışını sağlamakta, IGAD 

Bakanlar Konseyi IGAD Sekreterliği ile görüşerek gerekli gördüğünde üzerinde 

çalışılan sorun hakkında politik karar üretmektedir. Bu süreçte IGAD 

Sekretaryasındaki Barış ve Güvenlik Bölümü, bölgesel düzeydeki Çatışma Erken 

Uyarı ve Erken Cevap Birimi ve politik karar alınmasına yönelik teşkil edilen 

Daimi Sekretarya Komitesiyle koordineli çalışmaktadır. Bilgi analizi, normal 

koşullarda yılda dört kez, kriz esnasında ise haftada bir kez yapılmaktadır.268 

CEWARN mekanizmasının oluşturulması sürecinde, başlangıçta, 

görevlendirilen personele, kırsal kesimdeki gruplar ve topluluklar arasında sınır 

bölgelerinde yaşanan ihtilaflarda çatışma erken uyarı, analizi ve müdahale 

seçenekleri sağlanarak CEWARN mekanizmasının denenmesine yönelik 

operasyonel durumlar verildi. Bu denemenin, bölgedeki diğer şiddet içeren çatışma 

türlerine ve alanlarına doğru genişleme için bir başlangıç noktası olması 

amaçlandı. Böylece bir dizi hükümet ve hükümet dışı kuruluşun yer aldığı bir 

erken uyarı sisteminin oluşturulmasında CEWARN kıtada öncü görevi üstlendi. 

CEWARN'ın on yıl boyunca sürdürdüğü, kırsal bölgelerde karşılaşılan ihtilaflara 

odaklanan operasyonlar, bu sistemin veriye dayalı erken uyarı ve cevap sistemi 

olarak kıtasal düzeyde de oluşturulabileceği düşüncesini güçlendirdi. Bu bağlamda 

IGAD bünyesindeki CEWARN kıtada öncü rol oynamaktadır. CEWARN Rapor 

Sistemi dâhil birçok operasyonel metot ve vasıtalar, Afrika Birliği Kıtasal Erken 

Uyarı Sistemi tarafından benimsendi. CEWARN Rapor Sistemi özel olarak 

üretilmiş bir yazılımdır. Bu yazılım IGAD'a üye ülkelerden gelen geniş çaplı 

çatışma erken uyarı verilerini kategorize ve analiz etmektedir.  

                                                           
267  Ibid, Article 9 Co-ordinating Structures. 
268  Operating Guidelines for CEWARN, Part III: Verification and Analysis. 
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CEWARN, yerel kurumları desteklemek ve çatışma önleme yeteneklerini 

geliştirmek için barış çalışanlarıyla deneyim ve güvenilirlik kazanmıştır. Bu 

bağlamda:269 

• CEWARN’ın operasyonları, özellikle Kenya-Uganda ve Etiyopya-Kenya-
Somali sınırlarında şiddet içeren çatışmaların önemli ölçüde azaltılmasında öne 

çıktı. 

• CEWARN, IGAD üyesi devletlerin sınırları boyunca şiddet içeren 

çatışmalar hakkında önemli olduğu düşünülen bir veri ve bilgi sistemi oluşturdu. 

• CEWARN, şiddet içeren çatışmaların azaltılmasını sağlayarak barışa 

zemin hazırlayan kalkınma projelerinin uygulanmasına olanak sağladı.  

CEWARN’ın oluşturulmasında bölge ülkelerinin kaynaklarının ve 

çabalarının yanı sıra Avusturya Kalkınma İşbirliği (Austrian Development 

Cooperation), Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Addis Ababa’daki 

İsveç Büyükelçiliği, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’ndan (United States 

Agency for International Development-USAID) yararlanılmakta, bu kurum ve 

kuruluşlar, bölge ülkelerinin partneri olarak CEWARN yapılanmasında IGAD ile 

birlikte çalışmaktadırlar.270  

IGAD, partner ülke ve kurumların yanı sıra çatışma önleme ve çözümünde 

üye ülkeler ve sivil toplumun katkısını öngören düzenli bir bütçenin oluşturulması 

maksadıyla 2009’da Süratli Cevap Fonu’nu (Rapid Response Fund-RRF) oluşturdu 

Süratli Cevap Fonu’nun en yüksek karar organı Bölgesel Yönlendirme 
Komitesi’dir. Komite 13 üyeden oluşmaktadır. Bunlar, Ulusal Erken Uyarı ve 

Cevap Birimi Başkanları, sivil toplum kuruluşlarından 4 temsilci, Bölgesel 

Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Birimi Direktörü ve IGAD Barış ve 

Güvenlik Bölümü temsilcisidir. Kalkınma partnerleri oy hakkı olmaksızın Süratli 

Cevap Fonu toplantılarına katılmaktadırlar. Süratli Cevap Fonu, çatışmaların 

önlenmesi, yönetimi ve şiddetin azaltılmasına yönelik projeleri desteklemektedir. 

Fon tarafından desteklenen projelerin süresinin en fazla 12 ay olması 

öngörülmektedir. Fon, iki ayrı proje destekleme yöntemi geliştirmiştir. Bunlar, 

yerel düzeyde başlatılan projelerin desteklenmesi ile ulusal ya da bölgesel düzeyde 

geliştirilen projelerdir. Projeler maliyetlerine göre acil projeler ve düzenli projeler 

olarak ikiye ayrılmaktadır. 10.000 Dolara kadar olan projeler acil proje olarak 

tanımlanmakta ve Bölgesel Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Birimi Direktörü 

tarafından onaylanmaktadır. Düzenli projeler ise maliyeti 50.000 Dolara kadar olan 
projeler ve 50.000 Dolardan fazla tutara sahip projeler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

                                                           
269  About CEWARN, IGAD CEWARN, http://www.cewarn.org/index.php/about-cewarn 

(Erişim tarihi: 25.7.2018) 
270  Conflict Early Warning…, p.15. 

http://www.cewarn.org/index.php/about-cewarn
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Proje maliyeti 50.000 Dolara kadar olan projeler ilgili Ulusal Çatışma Erken Uyarı 

ve Erken Cevap Biriminin analizi ve onayından sonra Süratli Cevap Fonu 

Yönlendirme Komitesi tarafından onaylanmaktadır. Tutarı 50.000 Dolardan fazla 

olan projeler ise dış teknik değerlendirmenin onayından sonra Yönlendirme 

Komitesi tarafından kabul edilmektedir. 2009-2016 yılları arasında Süratli Cevap 

Fonu tarafından 38 şiddet içeren çatışmanın önlenmesi ve şiddetin azaltılmasına 

yönelik proje, 16 adet de kapasite inşa projesi desteklenmiştir. Bu projelerin 

tamamı Cibuti, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Somali ve Uganda’da 

gerçekleştirilmiştir.271  

CEWARN Operasyonlarının Yeni Safhası (2012-2019) 

CEWARN, Eylül 2012'de, Kampala-Uganda'da CEWARN Strateji 
Çerçevesi 2012-2019’un oluşturulmasıyla yeni bir stratejik döneme girdi. Yeni 

strateji; şiddet içeren kırsal kesimdeki çatışmaların ötesine bir genişleme olanağı 

sağlamaktadır. Bundan dolayı CEWARN’ın operasyonel bölgesinin de genişlemesi 

gerekti.272  

CEWARN’ın Strateji Çerçevesi geliştirilirken yerel ve bölgesel düzeyde 

görüş alışverişini esas alan bir yaklaşım benimsendi. Bu bağlamda Güney Sudan, 

Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda'da 5000 civarında vatandaş ve yerel düzey 

yetkililerle görüşme sağlandı. Bu görüşmeleri, üye ülkelerdeki ulusal yetkililer ve 

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile kapsamlı danışmalar takip etti. Elde edilen 

veriler, Temmuz 2012'de yapılan bölgesel bir toplantıda tartışıldı. Bu toplantıya 

IGAD ve üye ülkelerin görevlileri, araştırmacılar, bölgesel ve uluslararası düzeyde 

çatışma analistleri katıldılar. CEWARN, halen, üye devletler tarafından tespit 

edilen ve öncelik verilen çatışma tipolojilerine geniş bir spektrumda cevap 

verebilmek için erken uyarı sistemini tam olarak uygulayabilme ve ağlarını, 

araçlarını ve yöntemlerini güncelleme çabası içindedir.  

CEWARN operasyonları sistematik olarak beş sektöre ayrılmaktadır. 

Bunlar Güvenlik, Yönetişim, Sosyal, Ekonomik ve Çevre olarak belirlenmiştir. 

Hayvan yetiştiricilerinin sınır bölgelerinde karşılaştığı sorunlardan kaynaklanan 

çatışmalardan, genişletilmiş çatışma tipolojilerine ve coğrafi alanlara doğru 

gelişme gösteren CEWARN yapılanmasında önemli gelişmeler:  

-Daimi Sekretaryanın CEWARN Komitesini Mayıs 2011’de CEWARN’ı 

genişletilmiş operasyonel bakış açısıyla yeni strateji çerçevesi hazırlaması 

konusunda görevlendirmesi; 

                                                           
271  “Rapid Response Fund”, IGAD CEWARN RRF Brochure, pp.5-12. 
272  Conflict Early Warning…, p.10. 
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-Aşağıdan yukarıya doğru strateji geliştirme sürecinin detaylandırılması, 

Ağustos 2011 – Eylül 2012; 

-CEWARN Strateji Çerçevesi 2012 – 2019’un hazırlanması; 

-Teknik vasıtalar ve metodolijilerin geliştiririlmesi, Eylül 2012 – Aralık 

2015; 

-Yeni sistemin denenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması, 2016 – 
2019, olarak özetlenebilir. 

Genişletilmiş çatışma tipolojilerine ve daha geniş coğrafi alanlara geçiş 

sürecinde üye ülkelerin ulusal düzeyde karşılaştıkları çatışma tipolojileri ayrıntılı 

olarak tespit edildi. Ulusal strateji geliştirme görüşmelerinde ortaya çıkan yeni 

çatışma tipolojileri ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir.273 

Cibuti’de karşılaşılan çatışma tipolojileri: 

-Şiddet ve rüşvet, 

-Sınır çatışmaları, 

-Doğal kaynak sömürüsü, 

-Hayvancılıkla ilgili konular, 

-Göç, 

-Şehirleşme, 

-Organize suçlar. 

Etiyopya’da karşılaşılan çatışma tipolojileri: 

-Mülteciler, 

-Kabile temelli çatışmalar, 

-Çiftlik hayvanlarının çalınması, 

-Ticaret ve vergi geliri rotalarının kontrolü, 

-Doğal kaynak temelli çatışmalar, 

-Toprak sahipliği ve sınırlar, 

-Yiyecek güvenliği, 

-İklim değişikliği konuları. 

Kenya’da karşılaşılan çatışma tipolojileri: 
                                                           
273  “CEWARN Strategy Framework 2012-2019”, CEWARN, Group Partners, p.25. 
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-Eşitsizlik, 

-Kalkınma yoluyla barışı güçlendirme, 

-Cinsiyet temelli şiddet, 

-Kabileler, hayvancılıkla ilgilenenler arasındaki şiddet içeren çatışmalar, 

-Çevre baskısı/iklim değişikliğinin neden olduğu çatışmalar, 

-Doğal kaynaklarla ilgili mücadele, 

-Hafif ve küçük çaplı silahlar. 

Sudan’da karşılaşılan çatışma tipolojileri: 

-Doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi, 

-İklim değişikliğinin yarattığı baskıdan kaynaklanan çatışmalar, 

-Hafif ve küçük çaplı silahların yayılması, 

-Toprağın ele geçirilmesi/gasp edilmesi, 

-Toprak kullanımı ve toprak yönetimine ilişkin yasalar, 

-Sınırlar, 

-Hayvancılıkla geçinen topluluklar arasındaki çatışmalar. 

Güney Sudan’da karşılaşılan çatışma tipolojileri: 

-Çocuk kaçırma, 

-Toprak sahipliği ve toprakla ilgili tartışmalar, 

-Sınır tartışmaları, 

-Adli suçlar, 

- Hayvancılıkla geçinen topluluklar arasındaki çatışmalar, 

-Anayasal sorunlar (Geleneksel uygulamalar, yasal uygulamalar). 

Somali’de karşılaşılan çatışma tipolojileri: 

-Sınır/bölge ile ilgili çatışmalar, 

-Toprağın gasp edilmesi, 

-Göç, 

-Terörizm, 

-Etnik çatışmalar, 
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-Din temelli çatışmalar, 

-Kaynak temelli çatışmalar/iklim konuları, 

-Dengesiz kalkınma, 

-Hayvan yetiştiricilerinin sorunları, 

-Hafif ve küçük çaplı silahlar, 

-Kuraklık, 

-Korsanlık. 

Uganda’da karşılaşılan çatışma tipolojileri: 

-Toprak (Nüfus artışından/yatırımdan kaynaklanan çatışmalar), 

-Doğal kaynaklarla ilgili mücadele, 

- Hayvancılıkla geçinen topluluklar arasındaki çatışmalar, 

-Göç, 

-Sınır tartışmaları, 

-Seçimlerden kaynaklanan şiddet içeren çatışmalar, 

-Etnik çatışmalar, 

-Çevre ve iklim değişikliği, 

-Marjinalleştirme ve 

-Yiyecek güvenliğinden kaynaklanmaktadır. 

Yeni Strateji Çerçevesinin temel hedefleri ülke tabanlı çatışma tipolojileri 

tespit edildikten sonra yeniden belirlenmiştir. Bunlar:274 

- Geniş bir yelpazede şiddet içeren çatışmaların tiplerini ve nedenlerini göz 

önünde bulundurarak dönüşüme uygun, esnek, yaratıcı bir erken uyarı ve cevap 

mekanizması olarak IGAD bölgesine hizmet etmek; 

- Ulusal düzeydeki Erken Uyarı ve Cevap Birimlerini güçlendirmek ve bu 

birimlerin en uygun düzeyde operasyonel olmalarını sağlamak;  

-Her düzeyde hükümet, hükümet dışı ve özel teşebbüslerle ilişkiler 

geliştirmek; onların kapasitelerini bölgede çatışma önleme ve barışın inşasında 

daha etkili kullanmak;  

                                                           
274  Conflict Early Warning…, p.13. 
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-CEWARN’ın düzenli erken uyarı vasıtalarıyla bölgede şiddet içeren 

çatışma tehditleri hakkında üst düzey karar alıcıları zamanında bilgilendirmek;  

-Cevap girişimlerine doğrudan ılımlı destekler sağlayarak cevap inisiyatifi 

Erken Uyarı ve Cevap Mekanizması sistemi sürecini yerel, ulusal ve bölgesel 

düzeyde olabildiğince kısaltmak, olarak belirlenmiştir. Böylece çatışmaların 

barışçıl yöntemlerle adil biçimde çözümlendiği IGAD bölgesi inşasına katkıda 

bulunmak amaçlanmaktadır. 

Bölgede kültürel nedenlerden kaynaklanan erkeklerin silaha sahip olma 
isteklerine karşı kadınların bu mekanizmada yer almaları olumlu sonuçlar 

vermektedir. Bu durumu dikkate alan Etiyopya’daki ulusal araştırma kuruluşları 

yerel barış komiteleri ile birlikte çalışmalarına yönelik olarak kadın ve gençler için 

ağ oluşturmaktadır. Benzer biçimde Uganda’da toprakla ilgili olarak ortaya çıkan 

Karimojong/Teso çatışmasının275 çözüm sürecinde kadınlar aktif rol oynadılar. 

Kenya’da ise Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Birimi ulusal kadın gruplarıyla 

birlikte çalışmakta ve oluşturulan cevap yöntemlerinin kadın ve erkekler için 

uygun olup olmadığı bu yöntemle tespit edilmektedir. Bu konuda bir başka örneğe 

Somali-Kenya sınırında tanık olunmuştur. Somali-Kenya sınırında Mandera ve 

Wajir bölgesindeki kadın barış grupları barış komitelerinin oluşturulmasında etkin 

rol oynadılar.276 

SONUÇ: VE TARTIŞMA 

Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Birimleri halen Uganda, Kenya, 

Somali, Güney Sudan ve Etiyopya’da operasyonel olarak çalışmakta, farklı 

kanallardan bilgi toplamakta ve sınır bölgelerindeki çatışmaları çözmeye yönelik 

çaba sarf etmektedirler. Bu gelişme, 2002’den önce çatışmaların önlenmesine 

yönelik herhangi etkin bir yapının bulunmadığı Afrika boynuzu için önemlidir. 

Bununla birlikte, Mekanizmanın başarısını artırmak için, bölge ülkelerinin 

aşağıdaki sorulara277 bölgenin ortak çıkarına uygun cevaplar bulabilmesi 

gerekmektedir: 

-Mekanizma kim tarafından, nasıl desteklenmektedir? 

-Sürdürülebilir ve en etkili bilgi toplama ağı hangisidir? 

                                                           
275  Kenya-Sudan sınırında Karamoja bölgesinde hayvancılıkla uğraşan grupların dahil 

oldukları hayvan hırsızlığından kaynaklanan çatışmalar. Bkz. Karamoja conflict and 

security assessment, Saferworld, September 2010. 
276  Saferworld, Towards a more effective early warning system in the Horn of Africa, 

July 2015, s.20. 
277  Ibid, s.21. 
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-Erken uyarı bilgilerinin en iyi biçimde kullanılacağı ve paylaşılacağından 

nasıl emin olunabilir?  

-En uygun erken cevap nasıl verilebilir?  

CEWARN mekanizmasında bölge ülkelerine ait toplanan veriler, kıta 

dışından partnerlerle paylaşılmaktadır. Bu durum bilgi güvenliğini, üzerinde 

öncelikle durulması gereken bir zafiyet alanı olarak öne çıkarmaktadır. 

IGAD’a üye ülkelerin, Afrika boynuzunda barış ve güvenliğin sağlanmasına 

katkıda bulunabilecek bir bölgesel mekanizma oluşturmaları kolektif güvenliğin 

sağlanması bağlamında önemli bir gelişmedir. Bu mekanizmanın etkinlikle ve 

güvenilirlikle çalışabilmesi politik kararlılığın yanı sıra bölge ülkelerinin mali 

desteklerini de gerektirmektedir. Mevcut durumda partner 
ülkelerden/kuruluşlardan mali kaynak ve teknik destek kabul edilmektedir, ancak 
bu durumun uzun dönemde sürdürülebilir olmadığı kabul edilmelidir. IGAD, 

bölgesel bir yapı olarak, bu sorunu gidermek amacıyla oluşturduğu Süratli Cevap 

Fonu’nun işlerliğini ve sürekliliğini takip etmelidir.  

Erken uyarı bilgilerinin toplanmasında kalite kontrol, bir başka üzerinde 

durulması gereken ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte devlet ve 

devlet dışı aktörler, toplanan bilgileri karşılıklı olarak doğrulayabilmeli ve sisteme 

doğruluğu teyit edilmiş veriler girmelidir. Bu konuda ulusal düzeyde oluşturulan 

Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Birimleri açıklık prensibi ile hareket etmeli; 

sivil toplum, birlikte çalışma konusunda cesaretlendirilmelidir.  

Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Mekanizmasının başarılı 

uygulamaları, alınan dersler bağlamında değerlendirilmeli ve bu uygulamalar 

mekanizmada yer alan birimlere duyurulmalıdır. Kadınların, mekanizmanın her 

düzeyinde -yerel, ulusal ve bölgesel- yer almalarına öncelik verilmesi, barış 

çabalarına olumlu katkı sağlayacaktır. 

Çatışma Erken Uyarı ve Erken Cevap Mekanizması, nedenleri farklı olan ve 

şiddet içeren çatışmaların sıkça yaşandığı bir bölgede, kamu kurumlarının yanı sıra 

sivil toplum kuruluşlarının da etkin katılımıyla çözüm bulmaya yönelik oluşturulan 

bir yapıdır. Bu yapının, yukarıda belirtilen sorunları gidermesi halinde, bölgede 

kalıcı barışın sağlanması ve istikrarın sürdürülmesi çabalarında önemli bir vasıta 

olacağı ifade edilebilir. İlave olarak bu süreçte bölgesel organizasyon olan 

IGAD’la birlikte kıtasal bir kuruluş olan Afrika Birliği’nin CEWARN’la ilgili 

yönlendirici katkılarının önemli olduğu da vurgulanmalıdır. 

KAYNAKÇA 

“About Us”, IGAD, https://igad.int/about-us  

“About CEWARN”, IGAD CEWARN, 

http://www.cewarn.org/index.php/about-cewarn  



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

876 

“CEWARN Strategy Framework 2012-2019”, CEWARN, Group Partners, 

p.25. 

“Conflict Early Warning and Response Mechanism (CEWARN)”, 

CEWARN Brochure, IGAD, Addis Ababa. 

“IGAD Regional Strategy”, Volume 1: The Framework, Published by 

Information and Documentation Section, IGAD Secretariat, Djibouti 2016. 

Karagül, Soner ve Arslan İbrahim, “Afrika’da Barış ve Güvenliğin 

İnşasında Kıtasal Yaklaşım: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi”, Güvenlik 

Stratejileri, Yıl:10, Sayı: 19, 57-98, s.60. 

“Karamoja conflict and security assessment”, Saferworld, September 2010. 

Operating Guidelines for CEWARN, Part III: Verification and Analysis. 

“Rapid Response Fund”, IGAD CEWARN RRF Brochure. 

Protocol on the Establishment of a Conflict Early Warning and Response 
Mechanism for IGAD Member States, Khartoum on the 9th January, 2002, Article 
1 Definitions. 

“Towards a more effective early warning system in the Horn of Africa”, 

Saferworld, July 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

877 

DIŞ POLİTİKADA SEMBOLİK DEĞERLERİN 

ARAÇSALLAŞTIRILMASI: SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ’NİN 

TAŞINMASI 

Tuğçe KAFDAĞLI* 

ÖZET 

Siyasi coğrafya ile ilgili bir terim olarak exclave, bir devletin egemenlik 

sınırları dışında bir başka devletin ülkesel sınırları içerisinde yer alan toprağını 

tanımlar. Dünya üzerindeki exclave örneklerinden biri de Türkiye’nin Suriye 

toprakları içerisinde yer alan Süleyman Şah Türbesi ve Süleyman Şah Saygı 

Karakolu’dur. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirleyen antlaşmalardan biri 

olan Fransa ile Türkiye arasında 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara 

Antlaşması'nda 9. madde Süleyman Şah Türbesinin statüsüne ilişkindir. 

Antlaşmaya göre Süleyman Şah Türbesi’nin mülkiyeti ve idaresi Türkiye’ye 

verilmiştir. Günümüze kadar Süleyman Şah Türbesi manevi değeri sebebiyle 

Türkiye ile Suriye arasında dış politika konusu olarak zaman zaman gündeme 

gelmiştir. 2000’li yıllarda bölgedeki gelişmelerle birlikte Türbe yeniden karar 

alıcıların gündemini meşgul etmiştir. Suriye’deki iç savaştan dolayı Türk karar 

alıcılar türbenin güvenliği ile ilgili kaygılar yaşamıştır. Suriye krizi sırasında IŞİD 

ile Kürt gruplar arasındaki çatışma artınca Türk Silahlı Kuvvetleri, Süleyman Şah 

Türbesi’nin yerini Şah-Fırat adını verdikleri operasyon ile değiştirmiştir. Exclave 

toprakları, antlaşma ile belirlenmiş olmasına rağmen Türkiye türbenin taşınması 

kararını Suriye’ye danışmadan almış ve uygulamıştır. Türkiye’nin operasyonu 

Suriye Hükümeti tarafından eleştirilmiştir. Türbenin mevcut statüsü hukuki, siyasi, 

diplomatik uyuşmazlık içermektedir. Bu sebeple iç çatışma ile başlayan ve 

uluslararası güçlerin de müdahil olduğu Suriye Krizi içerisinde Türkiye dış 

politikada sembolik değerleri gündeme getirerek hem diplomatik, siyasi ve hukuki 

üstünlük sağlamak istemiş hem de bunu iç politikada avantaja dönüştürmek 

istemiştir. Ancak Türkiye yaptığı operasyon ile uluslararası kriz içerisinde yeni bir 

dış politika krizinin tetiklenmesine sebep olmuştur. Bu çalışma Süleyman Şah 

Türbesi’nin taşınması krizini sembolik değerlerle yürütülen bir dış politika çıktısı 

olarak ele alacak ve diplomaside sembolik değerlerin araçsallaştırılmasının 

nedenleri, iç politikaya ve dış politikaya etkileri bağlamında analiz edilecektir. 

Analiz yöntemi olarak Suriye’deki uluslararası krizin yarattığı ortam ile 

uluslararası sistem bağımsız değişken, Süleyman Şah Türbesi’nin taşınması/Şah-
Fırat Operasyonu dış politika çıktısı olarak bağımlı değişken, ulusal faktörlerin 

                                                           

* Bu makale TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No.: 112K172) Desteğiyle Hazırlanmıştır. 
** Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora 

Öğrencisi-İstanbul/Türkiye, t.kafdaglı@hotmail.com 
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etkisi ve karar alıcıların dış politika davranışına etkisi müdahil değişken olarak 

kabul edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Süleyman Şah Türbesi, Şah-Fırat Operasyonu, 
Exclave, Suriye Krizi, Türkiye-Suriye Ilişkileri. 
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YÜKSELEN GÜÇLERDE DIŞ POLİTİKAYI YAPMAK: BİR 

KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL İKTİSAT ANALİZİ ÇERÇEVESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÜÇÜK* 

ÖZET 

Mevcut dünya düzeninin en merkezi özelliklerinden birinin ‘yükselen 

güçler’ olduğu tartışmanın ötesindedir. Dünya siyasetinin bugününe ve geleceğine 

yön vermedeki ağırlıklarını dikkate alan bu çalışma yükselen güçlerin hızla 

gelişmekte olan dış politika araştırmalarına katkı vermeye çalışır. Özellikle, dış 

politika yapımı kara kutusunu açarak bu yazındaki önemli bir açığı kapamayı 

amaçlar. Çünkü mevcut açıklamaların çoğu yükselen güçlerin ya hâkim dünya 

düzenine meydan okuduğunu ya da uyum sağladığını iddia eden, temelde devlet, 

güç ve güvenlik merkezli bir tartışmayla sınırlı kalmıştır. Bu yüzden buna uygun 

olarak çoğu çalışma yükselen güçlerin gerçekten ne istediğini, dünya düzenine ne 

gibi etkileri olduğunu ve küresel yönteşime nasıl katkı sağladığını araştırmıştır. Dış 

politika yapımı süreçlerinin ve bağlamının derinlemesine incelenmesi ancak bir 

kaç çalışmayla sınırlı kalmıştır. Bu çalışma bu ihmali gidermek, yeni dış politika 

yapım süreçlerini ortaya koymak ve bu süreçleri yükselen güçlerin küresel 

kapitalizmle bütünleşmesi, farklı kapitalist yapıları, dönüşen devletleri ve değişen 

devlet-toplum ilişkilerine bağlamak için gerek karşılaşmalı siyaset gerekse de 

uluslararası ve karşılaştırmalı siyasal iktisat literatüründen yararlanır. Bu 

çalışmanın karşılaştırmalı bir yöntem de içermesi politika-yapım sürecçleri 

arasındaki benzer ve farklı düzenlemeleri incelememizi ve bunların altında yatan 

temel unsurları belirlememizi sağlayacak analitik kavrayışımızı güçlendirecektir. 

Özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya gibi geniş yükselen güçlerin 

uluslararasılaşması ve bir devlet dönüşümü süreci yaşamalarıyla birlikte dış 

politika yapımının daha az bürokratik ve daha çoğulcu olduğu bu çalışmanın ön 

hipotezlerini oluşturur. Bu çalışma, yükselen güçlerin deneyimlediği kapitalist 

bütünleşmenin, uluslararasılaşmanın ve dönüşümün siyasal iktisadının dış politika 

yapımının diğer bir ana trendi olan ‘başkanlık diplomasisinin’ yükselişini de 

açıkladığını iddia eder. Dış politika yapımının bir yandan çoğulcu olmasının, diğer 

yandan da kişiselleşmesinin dış politika çıktılarına etkileri analiz edilerek bu 

çalışma sonlandırılır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Politika Analizi, Yükselen Güçler, Uluslararası 

Siyasal İktisat, Karşılaştırmalı Siyasal İktisat, Dış Politika Yapımı. 

 

                                                           
*  Ege Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

881 

NEO-GRAMŞİYAN PERSPEKTİFTEN DÜNYA 

HEGEMONYASININ GELECEĞİNE İLİŞKİN EKO-POLİTİK BİR 

DEĞERLENDİRME 

Dr. Selim KURT* 

ÖZET 

Hegemonya kavramı genel olarak bir birimin diğeri üzerinde kurduğu 

iktidar olarak tanımlanmaktadır. Bu iktidar sadece zorlama ile idame 

ettirilemeyeceğinden kalıca olabilmesi için ayrıca rıza unsuruyla da desteklenmesi 
gerekmektedir. Bu nokta da sistemdeki temel hegemonun bir üretim biçimi 

tarafından belirlenen bir toplumsal sınıf olduğuna işaret eden Gramsci, bu sınıfın 

diğer sınıfların da rızasını elde ederek hegemon konumuna yükseldiğini ifade 
etmektedir. Gramsci tarafından ulusal temelde tanımlanan hegemonya, Neo-
Gramşiyan düşünürlerce uluslararası sisteme de uyarlamış olup, bahsi geçen 

düşünürler bir devletin içerisinden doğan bir toplumsal sınıfın değerlerinin 

uluslararasılaşması yoluyla dünya hakimiyetinin/hegemonyasının gerçekleştiğine 

dikkat çekmektedirler. Hegemonyanın kapitalist sistemin doğuşu ile birlikte 

başladığı kabul edildiği için, 16. yüzyılda kapitalist sistemin ilk ortaya çıktığı ülke 

olarak kabul edilen Birleşik Eyaletler, dünyanın ilk hegemon devleti olarak 

görülmektedir. Birleşik Eyaletler’in hegemonyası 19. yüzyılda endüstri devrimini 

gerçekleştirerek dünyanın en büyük kapitalist ülkesi haline gelen İngiltere’ye 

geçmiş olup, İngiltere ise özellikle iki savaş arası dönemde yaşadığı iktisadi ve 

politik gerilemeye koşut olarak hegemonyasını İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 

dönemin en büyük kapitalist ülkesi olarak ön plana çıkan Amerika Birleşik 

Devletleri’ne (ABD) devretmiştir. 1945-1970 yılları arasında altın çağını yaşayan 

Amerikan hegemonyası, 1970’li yılların başındaki krizi takiben düşüşe geçmiş, 

yeni bir ekonomik sistem ve üretim yöntemi ile toparlansa da Soğuk Savaş’ın sona 

ermesini takiben, dünyadaki iki kutuplu sistemin dağılmasının yarattığı 

istikrarsızlık ve ekonomik gerileyişin de etkisiyle, yeni krizlerle karşılaşmaya 

başlamıştır. Özellikle 2007-2009 yılları arasında yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen 

küresel mali kriz, Amerikan hegemonyasının geleceğinin daha yüksek bir sesle 

sorgulanmaya başlanmasına neden olmuştur. Bu noktada Deng Xioaping 
tarafından başlatılan piyasa temelli reformların sağladığı yüksek büyüme hızı 

sayesinde 2000’li yılların başında önemli bir ekonomik güç haline gelen, 2009 

yılına gelindiğinde ise dünyanın en büyük ihracatçısı konumuna erişen ve 2020’li 

yıllarda da ekonomik büyüklük olarak Amerika’yı geçmesi beklenen Çin’in 

küresel manada bir hegemona dönüşüp dönüşmediği daha yüksek sesle 

dillendirilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede çalışmada, Amerika ve Çin ekseninde, 

dünya hegemonyasının geleceği neo-Gramşiyan perspektiften bir analize tabi 

tutulmuştur. Bu bağlamda anılan ülkeler kapitalist ekonomik sistemin liderliği, bu 
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ekonomik sisteme uygun sosyo-kültürel ve politik bir sistem geliştirme ve 

kurguladığı uluslararası örgüt ağı aracılığıyla söz konusu ekonomik sistem ile 
sosyo-kültürel ve politik sistemi tüm dünyaya yayarak kabul ettirme kapasiteleri 

açısından değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. Analiz sonucunda dünya 

hegemonyasının kurulması için gerekli olan ekonomik altyapı ve buna uygun 

politik sistemin gerek kurgulanmasında gerekse diğer dünya devletlerine yayılarak 

kabulünde gerekli başarıyı sağlayamayan ve yakın gelecekte de sağlanması 

mümkün gözükmeyen Çin’in, en azından kısa vadede, Amerikan hegemonyasının 

yerini alamayacağı, Amerikan hegemonyasının ise, güç kaybetse de, kısa ve orta 

vadede, varlığını sürdürmeye devam edeceği anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hegemonya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk 

Cumhuriyeti, Antonio Gramsci, Neo-Gramşiyan Teori. 

AN ECO-POLITIC ASSESSMENT ON FUTURE OF THE WORLD 
HEGEMONY IN THE CONTEXT OF NEO-GRAMSCIAN 

PERSPECTIVE 

ABSTRACT:  

The concept of hegemony is generally defined as the power, established by 
one unit over the others. Because it cannot be executed by force alone, this 
authority should be supported with consent, for duration of it. At this point 
Gramsci pointed out that the main hegemon in the system is a social class 
determined by a production method, and this class rising the hegemon position by 
gaining consent of the other ones. The hegemony, described by Gramsci in national 
level, adapted to international system by neo-Gramscian scholars, and these 
scholars indicated that the world hegemony realized by internalization of the 
values of a social class, emerged in a state. It is generally accepted that hegemony 
started with the emergence of capitalist economic system, so The United Provinces 
(Holland), where capitalist system firstly emerged in 16th century, seen as the 
initial hegemon country of the world. The hegemony of the United Provinces 
passed on to England, which had become the world’s largest capitalist country in 

the 19th century by carrying out the industrial revolution. The hegemony of 
England has been transferred to the United States, which has emerged as the 
greatest capitalist country of the period after the Second World War, paralleling the 
economic and political turbulence experienced by England between the two wars. 
The hegemony of America, lived its golden age between 1945-1970, fell into a 
decline following the crises took place at the beginning of the 1970’s. Despite it 

was recuperated with a new economic system and production method, United 
States has begun to face with new crises, affected by the instability and economic 
decline created by the disintegration of the bipolar system in the world after the 
end of the Cold War. Especially the 2008 economic crisis, which affected the 
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whole world, caused the future of American hegemony to be questioned with a 
higher voice. At this point, it has begun to be alleged and questioned that the 
China, expected to pass through the United States as economic size in 2020s, has 
turned into a hegemon on a global scale, because of it became one of the major 
economic power at the beginning of the 2000s with the help of the high growth rate 
provided by market-based reforms initiated by Deng Xioaping and reached its 
position as the world’s largest exporter in 2009. In this context, the future of the 

world hegemony assessed from neo-Gramscian perspective on the axis of America 
and China in this study. So, the over mentioned countries have been evaluated in 
terms of leadership in capitalist economic system, designing suitable socio-cultural 
and politic system to economic one, and spreading and imposing these economic 
and socio-cultural and politic values to the most of the world by web of 
international organizations, designed by them. As a result of the analyses, it is 
understood that China cannot take place of American hegemony, at least in the 
short term, because of its failure on both building of the economic infrastructure 
and coherent politic system, required for the establishment of world hegemony 
according to neo-Gramscian perspective, and imposing its economic and politic 
agenda to the other states. So, it could be sad that American hegemony, regardless 
of its decline, will continue its existence in short and medium terms.  

Key Words: Hegemony, United States of America, People’s Republic of 

China, Antonio Gramsci, Neo-Gramscian Theory. 

GRAMSCİ’NİN HEGEMONYA ANLAYIŞI VE HEGEMONYANIN 

ULUSLARARASILAŞMASI  

Antonio Gramsci, 22 Ocak 1891 tarihinde İtalya’nın Sardunya Adası’nda 

doğdu. 1913’te üye olduğu İtalyan Sosyalist Partisi’nin sol kanadının sevilen 

yöneticilerinden biri olan Gramsci, 1924 yılında Milletvekili seçildi. Başlıca amacı 

İtalyan işçi sınıfının birliğini ve şehir ve kır işçilerinin birleşmesini sağlamak olan 

Gramsci, Mussolini’nin iktidarı ele geçirmesini takiben 8 Kasım 1926’da, 

Partisi’nin yasaklanmasının ertesi günü, milletvekili dokunulmazlığı hiçe sayılarak 

tutuklandı ve Ustica Adası’na sürüldü. 1928 yılına kadar süren yargılama 

sonucunda Gramsci yirmi yıl, dört ay ve beş gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu 

olduğu süreçte partisi ile ilişkisini hiç kesmeyen Gramsci, faşizme karşı halk 

cephesi kurulması yolundaki çabaları yönetti. Kendisini gece gündüz okumaya ve 

yazmaya verdi ve bunun sonucunda 1929’dan 1935’e kadar günümüzde İtalyan 

kültürünün klasik yapıtlarından biri olarak kabul edilen Hapishane Defterleri’ni 

yazdı. 1931 Ağustos’undan itibaren cezaevi şartlarının kötülüğü nedeniyle sağlığı 
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bozulan Gramsci, 1935 yılında uluslararası baskılar sonucunda hastaneye kaldırılsa 

da geç kalındığı için 1937 yılında yaşamını yitirdi.278 

Gramsci’nin günümüzdeki dünya sisteminin anlaşılmasında da önemli rol 

oynayan hegemonya anlayışı tüm çıplaklığıyla “Hapishane Defterleri” adlı 

eserinde ortaya konulmuştur. Bu eserde esasen Gramsci tarafından yapılmak 

istenen İtalyan işçi sınıfının iktidara gelmesi yollarının araştırılarak ortaya 

çıkarılmasıdır. Bunun için hegemonya kavramına başvuran Gramsciye göre temel 

öğesi rıza ve ikna olan entelektüel ve ahlaki bir liderlik olarak tanımlanan 
hegemonya terimi, hem yönetici bir sınıf olarak proletaryaya hem de bu yönetimin 

uygulanmasına ilişkindir. Bu bir taraftan egemen sınıfın, karşıt gruplar üzerinde 

zorunlu olarak uygulayacağı zorlama manasına gelirken diğer taraftan da 

proletarya ile işbirliği yapmaya razı olan müttefiklerin fikir ve kültür alanında da 

yönetilmesi demektir.279 

Bu noktada Gramsci işçilerin ve köylülerin bir devletin yönetimini ele 

geçirememelerinin en önemli nedeni olarak, yöneten gruptan bağımsız bir 

entelektüel yapı ile kültür geliştirememelerini göstermektedir. Bu çerçevede halk 

kitlelerinin bu türden bir entelektüel yapı ile kültür yaratımına yönelik hareketlerini 

entelektüel ve ahlaki bir reform olarak niteleyen Gramsci, böylesi bir gelişme için 

kitlelerin, egemen grupların düşünce ve değerlerinin salt bir yansıması olmayan bir 

dünya kavrayışı ortaya koymalarının zorunluluğuna işaret etmektedir.280 

Bu bağlamda yapı ve onunla ilintili olarak da üst yapı kavramlarına 

göndermede bulunan Gramsci’ye göre hegemonyanın ortaya çıkışında ilk adım 

ekonomik-korporatif aşamadır. Bu bir tüccarın başka tüccarlarla, bir imalatçının 

başka imalatçılarla vb. dayanışma halinde olmayı hissetmesi gibi grup içi bir 

dayanışma modelidir. Ancak bu aşamada sınıflar arası bir dayanışma hissinden 

henüz söz edilemez (örneğin tüccar ile imalatçı arasında). Yani bir meslek grubu 

içerisinde dayanışma ve örgütlenme gereksinimi duyulmasına karşın henüz daha 

geniş bir toplumsal grup birlikteliği ihtiyacı duyulmamaktadır. İkinci aşamada ise 

toplumsal gruptan olanlar arasında çıkar birliği bilincine erilmesi söz konusudur ki, 

bu da tamamen ekonomik temellidir. Bu aşamada artık devlet sorunu ortaya çıkar, 

ancak tek bir alanda: egemen gruplarla siyasal ve hukuksal eşitliğe kavuşmak için. 

Çünkü bu aşamada, yürürlükteki temel çerçeveler içinde, yasama ve yönetime 

katılmak, gerektiğinde var olan kadro çerçevesinde bunları değiştirmek ve yeniden 

oluşturmak hakkı talep edilir. Üçüncü aşamada artık her grup, bugünkü ve 

                                                           
278  Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, Çev. Adnan Cemgil, 7. Baskı, İstanbul: 

Belge Yayınları, 2014, s. 9-16. ve Benedetto Fontana, Hegemonya ve İktidar: 

Gramsci ve Machiavelli Arasındaki İlişki Üzerine, Onur Gayretli (Çev.), İstanbul: 
Kalkedon Yayıncılık, 2013, s. 272. 

279  Gramsci, a.g.e., s. 33. 
280  Fontana, a.g.e., s. 65. 
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gelecekteki gelişmesi için kendi korporatif çıkarlarının, tamamıyla ekonomik bir 

grubun korporatif çıkarlarını aştığının ve kendisine bağlı başka grupların çıkarları 

haline gelebileceğinin ve gelmesi gerektiğinin bilincine varır. Bu, diğer 

aşamalardan farklı olarak tamamıyla siyasi bir evre olup, üstyapılar çevresine 

geçişin belirlendiği bir aşamadır. Bu aşamada daha önce filizlenmiş olan ideolojiler 

“parti” halini alır. Ayrıca bu aşamada söz konusu toplumsal gruplar, içlerinden biri 

ya da bu gruplar arasında kurulmuş olan birlik zafer kazanıncaya, kendisini kabul 
ettirinceye kadar ve bütün toplumsal yaşamlarında yayılıncaya ve böylece yalnız 

ekonomik ve siyasal hedeflerin birliğini değil, fakat düşünsel ve ahlaksal birliği de 

kuruncaya kadar mücadeleyi sürdürür. Ortaya korporatif planda değil evrensel 

planda yeni sorunlar atar ve artık mücadele bu sorunlar etrafında döner. Böylelikle 

temelli olarak bir toplumsal grubun kendisine bağlı gruplar üzerindeki egemenliği 

kurulmuş olur. Devlet, elbette, bu grubun öz örgütü olarak ve grubun en geniş bir 

şekilde etkinliğinin yaygınlaştırılmasına elverişli koşulları yaratmakla yükümlü 

sayılır. Bu noktada egemen grup kendisine bağlı grupların çıkarlarıyla bağımlı bir 

duruma gelir ve devlet ise temel grupla, buna bağlı grupların çıkarları arasındaki 

geçici dengelerin aşılmasını sağlayan bir kuruluş olarak tasarlanır.  

Tarihin akışı içerisinde bu aşamalar, yatay ve dikey olarak birbirleriyle iç 

içe geçer. Ekonomik toplumsal etkinliklere (yatay) ve ülkelere (dikey) göre çeşitli 

tarzlarda bölünerek ve birleşerek bu durum vuku bulur. Bu bileşimlerden her biri 

kendine özgü ekonomik ve siyasal örgüt yapısıyla belirir. Ayrıca böyle bir devletin 

ve ulusun iç ilişkilerine, uluslararası ilişkilerin de karıştığını göz önüne almak 

gerekir. Bu ise yeni ve tarihsel olarak somut ve özgün bileşimler meydana getirir. 

Bu çerçevede gelişmiş bir ülkede doğan bir ideoloji, daha az gelişmiş ülkelere 

yayıldığı zaman buradaki bileşimlerin yerel niteliğine de etki ederek, onları da 

kendisine tabi kılmak için dönüştürmeye çalışır.281 

Gramsci, ekonomik (altyapı) ve siyasal-kültürel (üstyapı) süreçlerinde bahsi 

geçen dönüşümü gerçekleştiren ulusların tam bir felsefe reformu yaparak bir 

“tarihsel blok” oluşturduklarını, yani söz konusu toplumların üstyapılarının 

karmaşık, çelişik, uyuşmaz bütününün, toplumsal üretim ilişkilerinin bütününü 

(yani altyapıyı) yansıttığını ileri sürmektedir.282 Böyle bir dönüşümü gerçekleştiren 

ulusun devleti, bağlı olduğu toplum, çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu için 

doğrudan doğruya ekonomik öğenin yıkıcı etkisine (bunalımlar, çöküntüler vb. 

gibi) karşı koyabilir; toplumdaki üst yapılar bir bakıma çağdaş savaştaki siper 

sistemlerini andırır. Bu son savaşta, çok şiddetli bir topçu ateşi, düşmanın bütün 

savunma sisteminin yıkılacağı kanısını uyandırsa da, aslında sadece dış yüzeyini 
yıkabilmiştir; hücum anı gelip de saldırganlar ileriye atılınca, hala savunma gücünü 

                                                           
281  Gramsci, a.g.e., s. 294-296. 
282  Gramsci, a.g.e., s. 75. 
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elinde tutan bir savunma hattıyla karşılaşacaklardır.283 Diğer taraftan söz konusu 

dönüşümü gerçekleştirmeyi başaramayan Doğu’da devlet her şey olduğundan 

toplum da ilkel ve pelteleşmiş bir haldedir. Batı’da ise devlet ile toplum arasında 

düzenli bir ilişki olduğu için sarsılmakta olan bir devletin arkasında sağlam bir sivil 

toplum gözükür. Devlet ileri hattaki bir siperden başka bir şey değildir. Arkasında 

sağlam bir siperler, kaleler ve kazamatlar zinciri vardır.284  

Gramsci, hegemonyanın hareket noktasının ulusal olduğunu ve buradan 

yola çıkmak gerektiğini ifade etmekte olup, hegemonyanın ulusal nitelikteki 

isteklerin düğümlendiği bir kavram olduğuna işaret etmektedir. Ancak ulusal 
temelli böyle bir hareketin varış noktasının enternasyonel olması gereğine de 

dikkat çekmiştir.285 Gramsci hegemonyanın toplumsal niteliğine vurgu yapsa da, 

devleti de hiçbir zaman ikinci plana itmemiştir. Devlet, uluslararası ilişkilerin 

temel birimidir, sosyal çatışmaların gerçekleştiği yerdir, bu nedenle de aynı 

zamanda sosyal sınıfların hegemonyasını kurduğu bir saha olma niteliğine de 

haizdir. Soyut anlamda uluslararası olan işçi sınıfı, hegemonyasını kurarken 

kendisini uluslaştırır. Bu çerçevede ulus çapında yeni işçi sınıfı önderliğinde 

gelişen birliğin meydana gelmesi uluslararası ilişkilerin herhangi bir şekilde 

yeniden yapılanmasının öncülüdür. Bununla birlikte, sosyal mücadelenin ana odağı 

ve uluslararası ilişkilerin temel birimi olarak varlığını koruyan devlet, kendi sosyal 

tabanını da kapsayan genişletilmiş devlettir. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde 

değerlendirildiğinde ise hegemonya sıklıkla bir devletin diğerleri üzerinde 

dominant olması halini tarif etmek için kullanılır.286 Tarihsel olarak, hegemon 
olmak için ise bir devletin evrensel anlamda bir dünya düzeni kurması 

gerekmektedir. Ancak bu bir devletin doğrudan diğerlerini sömürdüğü bir düzen 

olmayıp, diğerlerinin de belli noktalarda kendi çıkarlarıyla uyumlu gördüğü bir 

sistem olmalıdır. Böyle bir sistem, devletler arasında çıkar çatışmalarına neden 

olacağından yalnızca devletlerarası bir çerçevede olması beklenemez. Burada kast 

edilen sistem ise dünya çapında (ya da en azından hegemonyanın etki alanında) 

hareket eden sivil toplum güçlerine fırsat tanınmasına işaret etmektedir. Bu 

çerçevede hegemonik dünya düzeninin temeli sadece devletlerarası çatışmaların 

düzenlenmesi olmayıp, aynı zamanda küresel anlamda tanımlanan sivil toplumdur.  

Tarihsel olarak bu tür hegemonlar esaslı sosyal ve ekonomik devrimler 
geçirmiş güçlü devletler tarafından kurulur. Devrim devletin iç ekonomik ve siyasi 

yapılarını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda devlet sınırları ötesine taşan 

                                                           
283  Gramsci, a.g.e., s. 324. 
284  Gramsci, a.g.e., s. 326. 
285  Gramsci, a.g.e., s. 349. 
286  Robert Cox, “Gramsci, Hegemonya ve Uluslararası İlişkiler”, Sezgi Durgun (Çev.), 

Esra Diri (Ed.), Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler, 1. Baskı içinde (551-
567), İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2013, s. 560-561. 
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enerjiler yayar. Dünya hegemonyası başlangıçta dominant sosyal sınıf tarafından 

kurulan iç (ulusal) hegemonyanın dışa yayılmasıdır. Bu ulusal hegemonyaya 

bağımlı ekonomik ve sosyal kurumlar, kültür ve teknoloji, dışarıda ona öykünme 

biçimleri yaratır. Bu şekilde yayılan hegemonya daha uzak çevrelerde “pasif 

devrim” etkisi yaratır. Bu ülkeler ne aynı esaslı sosyal devrimi geçirmiş ne de 

ekonomileri aynı şekilde ilerlemiştir, ama hegemonik modelin öğelerini 

bünyelerine eski iktidar yapısını bozmadan almışlardır. Çevre ülkeler hegemonik 

merkezden bazı ekonomik ve kültürel yanları alıp uyarlayabilirler, ama onun siyasi 

modelini uyarlamakta aciz kalırlar. Bu çerçevede dünyadaki bazı askeri-bürokratik 

rejimler bugünün çevre ülkelerinde pasif devrime gözcülük yapmaktadırlar. Bu 

nedenle dünya hegemonyası modelinde hegemonya merkezde daha yoğun ve 

tutarlı, çevrede ise çelişkilerle doludur.  

Uluslararası düzeyde hegemonya sadece devletlerarası siyasi bir düzen 

değildir. Hegemonya aynı zamanda dünya ekonomisi düzenidir de, belirli bir 

dominant üretim biçimi ile işler, diğer ülkelere nüfuz eder ve diğer alt üretim 

biçimlerine bağlanır. Aynı zamanda farklı ülkelerin sosyal sınıflarını birbirine 

bağlayan uluslararası sosyal ilişkiler ağıdır. Dünya hegemonyası, sosyal, ekonomik 

ve siyasi bir yapı olarak tarif edilebilir; sadece bunlardan biri yetmez, üçü de 

bulunmak zorundadır. Bunun da ötesinde dünya hegemonyası, ulusal sınırları aşan 

bir eylem sahası olan sivil toplum güçlerinin ve devletlerin davranışının hangi 

kurallar çerçevesinde işleyeceğini gösteren, dominant üretim biçimini destekleyici 

kuralları koyan evrensel normlarla kurumlarla ve mekanizmalarla kendini gösterir.  

Bu noktada hegemonyanın yayılmasında ve kabulünde uluslararası örgütler 

önemli bir rol oynar. Bizzat kendisi de hegemonik dünya düzeninin ürünü olan 

uluslararası örgütler bir yandan hegemonik dünya düzeninin gelişimine olanak 

veren kurallar bütününü kolaylaştırırken, diğer yandan da ideolojik olarak dünya 

düzenini meşrulaştırır ve çevre ülkelerin politik elitlerini sisteme dahil ederek, 

hegemonya karşıtı fikirlerin etkisini azaltırlar. Bu çerçevede uluslararası örgütler, 

dominant ekonomik ve sosyal güçlerin yayılmasını kolaylaştırırlar, aynı zamanda 

üzerinde hakimiyet kurdukları çıkarlarda yapılan düzenlemelerin en az acıyla 

gerçekleşmesine olanak sağlarlar. Günümüzde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi örgütlerde somutlaşmakta olan 

bu kurumlar en temelde ekonomik yayılmayı teşvik için kurgulanmışlardır. Aynı 

zamanda problemli durumlarda istisna ve sapmalara da izin verirler. Uluslararası 

kurumlar ve kurullar genelde hegemonyayı kuran devlet ile başlar. En azından bu 

devletin desteğini almak zorundadır. Söz konusu kurumlara resmi katılım, IMF ve 

Dünya Bankası’nda olduğu gibi, hegemon devletin sistemdeki meşruiyetini artırır. 

Esasen bu örgütlerde tüm üye devletlerin bir oyu bulunsa da, reel siyasi ve 
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ekonomik güç resmi karar verme süreçlerini belirler, gücü de belirleyen ve onu 

farklı düzeylerde temsil eden bir gayri resmi etki alanı vardır.287 

NEO-GRAMŞİYAN PERSPEKTİFTEN DÜNYA 

HEGEMONYASININ GELECEĞİ 

Neo-Gramşiyan perspektiften bakıldığında bir devletin hegemon konumuna 

yükselebilmesi bazı ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Öncelikle, bir ülkenin 

ekonomik ve siyasal alanlarda esaslı bir dönüşüm geçirmesi gerekmektedir. 

Böylelikle devlet kendi içerisinden çıkan bir sosyal sınıf tarafından kurgulanan 

ekonomik bir sistemin tetiklediği sosyo-kültürel ve siyasal bir sistem dizayn eder 

ve bu sistemler bütününü diğer dünya devletlerine de kabul ettirmesi halinde 

hegemon konumuna yükselir. Bu noktada uluslararası örgütler söz konusu değerler 

bütününün diğer devletlere yayılarak, kabulünde ve böylelikle de sistemin 

meşrulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadırlar.  

Hegemonyanın kapitalist sistemle birlikte başladığı kabul edilmektedir. Bu 

nedenle ilk kapitalist ülke olan Birleşik Eyaletler288 aynı zamanda ilk hegemon 

devlet olarak görülmektedir. Takiben hegemonya 19. yüzyılın en önemli kapitalist 

gücü olan İngiltere tarafından devir alınmış ve en nihayetinde de İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra ABD sistemdeki temel hegemon haline gelmiş ve SSCB’nin 

1991 yılında çökmesinin ardından ABD dünyanın tartışmasız tek hegemon devleti 

olmuştur. Ancak 2000’li yıllarla birlikte sistemde ekonomik bir güç olarak beliren 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) ABD’nin hegemonyasına meydan okuduğu daha 

yüksek bir sesle ifade edilmeye başlanmıştır.  

Bu çerçevede bu bölümde neo-Gramşiyan bakış açısından bir hegemonun 

sahip olması gerektiği iddia edilen üç nokta üzerinden ABD ile ÇHC’nin 

hegemonya konumları analiz edilerek, dünya hegemonyasının geleceğinin ne 

yönde evrileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla her iki ülke de öncelikle 

altyapıları (ekonomik sistem), takiben bu altyapıya uygun bir üstyapı (sosyo-
kültürel ve siyasal) kurgulama yetenekleri ve son olarak da bu yapıyı dünya 

geneline yayma ve kabul ettirebilme kabiliyetleri açısından analiz edilmişlerdir. 

Böylelikle de dünya hegemonyasının geleceğine ilişkin öngörüde bulunulmaya 

çalışılmıştır.  

 

 

                                                           
287  Cox, a.g.e., s. 562-564.  
288  Birleşik Eyaletler: Hollanda, Zelanda, Utrecht, Gueldre, Overyssel, Frizya ve 

Groningen’de müteşekkil olan yedi eyaletin bileşimini kapsamaktadır. 
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ALTYAPI (EKONOMİK SİSTEM) ANALİZİ  

İngiltere, hegemon rolünü 19. yüzyılın sonuna dek sürdürmüş, ancak 

kapitalist dünya ekonomisinin merkezini elinde tutma yeteneği, kendisinin sahip 

olduğundan daha zengin, daha büyük ve daha geniş kaynaklara sahip olan yeni bir 

ulusal ekonomi tarafından zayıflatılmaya başlanmıştır. Bu, daha az serveti ve gücü 

olan devletleri bir yana bırakırsak, İngiltere’nin bile çok az rekabet şansı 

bulabildiği ve işgücü, sermaye ve girişimi “kara deliklerin” sahip oldukları çekim 

gücüne benzeyen bir çekim kuvvetiyle kendisine doğru çeken ABD’dir.289  

1930’lı yıllara gelindiğinde Avrupa halen 1929 Buhranı’nın etkilerini 

üzerinden atamazken, ABD ilk tüketim toplumunu yaratarak ekonomisini 

canlandırmıştır. Bu dönemde ABD ekonomisinin büyümesinde iki önemli etken rol 

oynamıştır. Bunlardan ilki çıktı miktarı ile ilgili olup, savaş dönemi sona erdiğinde 

en yakın rakipleri (İngiltere, Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

(SSCB), Almanya, Japonya ve İtalya) tarafından üretilen toplam çıktı miktarı 

ABD’nin çıktı miktarının ancak üçte biri kadardır. İkinci olarak, ABD kendi yaşam 

tarzını ve kimliğini diğer ülkelere “zor ve rıza” karışımı bir formülle empoze 

etmiştir. Üretimdeki verimlilik artışı ücret düzeylerine de yansımış, 19. yüzyılın 

başlarında toprağa bağımlı olup, kendi geçimini sağlamak adına üretim yapan halk, 
gelir artışına da bağlı olarak bir tüketim toplumuna dönüşmeye başlamıştır. 

1940’ların sonunda savaş durumundan barış durumuna geçişle birlikte ABD 

ekonomisi beklenmedik bir biçimde büyümüş ve 1950’lerdeki gelir artışıyla 

birlikte halkın neredeyse yarıya yakını orta sınıfa dönüşmüştür.290 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD, Marshall Planı ve Kuzey Atlantik 

Antlaşması Örgütü (NATO) aracılığıyla Fordist temeller üzerine inşa edilen 

uluslararası tarihsel bir blok oluşturmuştur. ABD tarafından başlatılan sürecin son 

aşaması olarak 1944’te gerçekleştirilen Bretton Woods konferansında ABD’nin 

dünya düzenindeki konumunu koruyabilmesi için IMF ve Dünya Bankası’nın 

kurulması kararlaştırılarak, daha önceki hegemonyalardan farklı olarak ABD 

hegemonyasına kurumsal bir temelde oluşturulmuştur ki, bu temel söz konusu 

hegemonyanın kendinden öncekilere göre daha uzun ömürlü olmasının en önemli 

nedenlerinden biridir.291 Böylece ABD’nin küresel iktisadi genişleme ve 

sürdürülebilir büyümesini garanti eden Amerikan barışı (pax Americana), Bretton 
Woods kurumlarınca (IMF ve Dünya Bankası) da desteklenmiştir. Benzer bir 

biçimde 1947’de imzalanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 

                                                           
289  Giovanni Arrighi, Uzun Yirminci Yüzyıl: Para Güç ve Çağımızın Kökenleri, 

Recep Bozdemir (çev.), 2. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi, 2016, s. 99-100. 
290  Yeliz Sarıöz Gökten, Hegemonya İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği: Neo-

Gramsci’ci Bir Bakış, 1. Baskı, Ankara: NotaBene Yayınları, 2013, s. 145-146. 
291  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 152.  
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(GATT) ile de ticaretin önündeki engeller kaldırılarak, sistemin sacayağı 

tamamlanmıştır.292 

ABD’nin bu süreci başlatmasındaki en önemli husus hiç kuşkusuz Fordist 
üretim sistemine geçişle birlikte üretimde yaşanan dönüşümdür. İktisadi manada 
Fordizm, ekonomik gücün büyük şirketlerde toplanması ve seri üretimin 
sürdürülebilmesi adına standartlaştırılmış ürünlerin kitlesel tüketimini mümkün 
hale getirecek istihdam, ücret ve refah politikalarının benimsenmesi anlamını 
taşımaktadır.293 Fordizm savaş sonrası dönemde ya doğrudan politik dayatmayla ya 
da Marshall Planı ve ABD’nin doğrudan yatırımları aracılığıyla yayılma 
göstermiştir. Fordizm, özellikle 1945-1973 yılları arasında baskın hale gelmiş, 
kapitalist ülkelerde büyüme oranları hızla artmış, yaşam standartları 
yükselmiştir.294 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan Amerikan hegemonyası 1974 
Petrol Krizi’ne kadar Fordist bir üretim tarzına ve Keynesyen ilkelere dayalı olarak 
devam etmiştir. Wallerstain’ın “A Safhası” olarak adlandırdığı bu evreyi, yukarıya 
doğru tırmanış ya da ekonomik genişleme evresi olarak tanımlamaktadır.295 Ancak 
bu dönemi bir de gerileme evresi izleyecek olup, bu gerileme 1970’li yılların ilk 
yarısında alenen ortaya çıkmıştır. Daha 1974 öncesinde Amerikan hegemonyasına 
yönelik meydan okumalar görülmeye başlanmıştır. ABD’ye yönelik en büyük 
meydan okumalardan biri Batı Avrupa ile Japonya’nın önce ekonomik olarak 
toparlanması ve daha sonra da yükselişe geçmesidir. 1960’yı yıllara gelindiğinde 
bu ülkeler ile ABD arasındaki verimlilik uçurumu neredeyse ortadan kalkmıştır. 
Batı Avrupa ile Japonya’nın üretimdeki toparlanma ve genişlemesinin sonucunda 
dünya üretiminde meydana gelen artış, dünya piyasasında bir doyuma ve çelik, 
otomobil, elektronik gibi başlıca sanayi sektörlerinin çoğunun karlılığında sert bir 
düşüşe yol açmıştır. Bu düşüşe paralel olarak dünya ekonomisinde çok önemli iki 
olay meydana gelmiştir: ABD’nin altın standartlarını bırakmak zorunda kalması ve 
1968’deki dünya devrimi.296 Söz konusu iki gelişmeyi takiben dünya ekonomisi 
uzun bir durgunluk dönemine girmiştir.297 

                                                           
292  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 153. 
293  Robert W. Cox ve Timothy J. Siclair, Dünya Düzenine Yaklaşımlar, Emrah Çıvar ve 

Semih Çelik (Çev.), İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016, s. 276-277. 
294  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 157. 
295  Immanual Wallerstein, Amerikan Gücünün Gerileyişi: Kaotik Bir Dünya’da ABD, 

Tuncay Birkan (Çev.), 2. Baskı, İstanbul: Metis Yayınları, 2015, s. 48.  
296  1968 Devrimi’ne ilişkin bilgi için bkz. Giovanni Arrighi ve diğerleri, Sistem Karşıtı 

Hareketler, C. Kanat ve diğerleri (Çev.), 3. Baskı, İstanbul: Metis Yayınları, 2015, s. 

95-111. ve Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık, 
Necmiye Alpay (Çev.), 7. Baskı, İstanbul: Metis Yayınlar, 2016, s. 137. 

297  Wallerstein, Amerikan Gücünün Gerileyişi: Kaotik Bir Dünya’da ABD, s. 50. 
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ABD hegemonyasının biçim ve işlevleri, 1970’lerde yaşanan dünya 

ekonomik krizi ve yapısal değişimin bir sonucu olarak Bretton Woods sisteminin 

çöküşüyle birlikte dönüşüm geçirmiştir. Bu değişim üretimin uluslararasılaşması 

ve devletlerin uluslararasılaşması şeklinde özetlenebilir. Ülkeler arasındaki 

farklılıkların getirdiği avantajlar sayesinde üretim süreçleri çok uluslu şirketlerle 

bütünleşmiştir. Bu dönemde ABD sermayesi ile çok uluslu sermaye küresel bir 

boyut kazanmış, ardından SSCB çökmüş ve yükselen piyasalar olarak da 

adlandırılan Doğu Asya, Hindistan ve Çin sisteme entegre olmaya başlamışlardır. 

Kriz sonrası yaşanan dönüşümlerin ardından klasik ulus-devlet yapısı çözülmüş ve 

sistem ulusötesi bir yapıya kavuşmuştur.298 

Bu yeni dönemde küresel ekonomide yaşanan gelişmelere paralel olarak, 

kapitalist sistemin temel parametrelerinde de dönüşümler yaşanmıştır. Bu 

dönüşümlerden ilki Neoliberal bir ekonomik düzene geçiştir. Neoliberalizm 

iktisadi olarak devlet müdahalelerinin azaltılmasına ve piyasa gücünün 

serbestleştirilmesine dayanmaktadır. Neoliberalizm, piyasalaşma ve özelleştirme 

programlarıyla savaş sonrasında kısıtlanan sermaye akımlarının önündeki 

engellerin kaldırılması yoluyla kapitalist sınıfın gücünü restore eden bir projedir.299 
Neoliberal düzenin yeni bir üretim tarzını gerekli kılması Fordist üretim 

yönteminden post-Fordizm’e geçilmesine neden olmuştur. Post-Fordizm 
standartlaştırılmış ürünlerin büyük tesislerdeki seri üretiminden, daha geniş ve 

uzmanlaşmış bir piyasa yelpazesine dönük kısa vadeli üretime geçişi temsil 

etmektedir.300 Post-Fordizm’in doğuşu, teknoloji ve şirketleşme açısından büyük 

ölçüde ABD kaynaklıdır. Ticaret ve rekabet alanlarında ulusal kısıtlamaların 

kaldırıldığı bu negatif entegrasyonda, üretimin ulusötesileşmesi, sınır ötesi 

merkezileşme ve iktisadi gücün merkezileşmesi büyük ölçüde sağlanmıştır. 

Tarihsel olarak bu süreçte, ulusötesi “tarihsel bir blok” yaratılmıştır. Üretim 

tarzındaki kayış ve yeni bir tarihsel bloğun ortaya çıkışıyla Keynesyen refah 

devleti, ulusal rekabetçi devlete dönüşmüş ve devletin yeni fonksiyonu rekabet 

gücünü artıracak mobilize bir toplum yaratmak olmuştur.301 

Yirminci yüzyılın son on yıllarında, ABD kendini birçok taahhüt ve azalan 

gücü arasında sıkışmış bir vaziyette bulmuştur ki, bu durum düşmekte olan her 

hegemon için geçerlidir. SSCB ile yaşanan rekabette ABD’nin hegemon siyasi ve 

ekonomik güce erişmek için verdiği mücadelenin artan maliyetinin yanı sıra yeni 

endüstriyel rakiplerin ortaya çıkması ve enerjide, teknolojide ve tarımda önceki 

ekonomik tekellerini kaybetmesi gibi gelişmeler hegemonyasını finansa etme 

kapasitesinin azaldığını fark etmesine neden olmuştur. Azalan ekonomik büyüme 

                                                           
298  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 164. 
299  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 166-167. 
300  Cox ve Siclair, a.g.e., 277. 
301  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 168-171. 
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ve düşük milli tasarruf oranlarıyla ABD altından kalkabileceğinden çok daha ağır 

taahhütler vermektedir. Bu nedenle ABD taahhütlerini ve gücünü dengeye 

getirebilmek için, deniz aşırı taahhütlerini kısmak, Amerikan yaşam standartlarını 

azaltmak ya da daha önce olduğundan daha az yurtiçi üretken yatırım yapmak gibi 

seçenekler arasından seçim yapmak zorunda kalmıştır.302 

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda iki kutuplu dünya 

düzeninin çöküşü, paradoksal bir şekilde ABD’nin hegemonyasına da büyük bir 

darbe indirmiştir. ABD halen sistemdeki lider konumunu muhafaza etse de, 11 

Eylül saldırılarına tepki olarak gerçekleştirdiği 2003’teki Irak müdahalesi bu 

gerilemenin hızını ve şiddetini artırmış, 2008’de ise iktisadi üstünlüğünü de önemli 

bir yara almıştır. Hatta Wallerstein, özellikle 2008 krizinden sonra, kapitalist dünya 

ekonomisinin artık nihai krizine elli yıl kadar sürebilecek olan bir krize girmiş 

olduğunu dahi iddia etmiştir.303 

Diğer taraftan Komünist Parti’nin ÇHC’yi 1949 yılında kurmasını takiben, 

parti ideolojisine göre tüm ekonomik sistemi yeniden şekillendirmiştir. 1949 

yılından sonra Çin’de iki farklı ekonomik kalkınma modeli uygulanmıştır. 

Bunlardan birincisi Mao iktidarı döneminde (1949-1976) uygulanan ve yüksek 
oranlı merkezileşmeye dayanan “Planlı Ekonomi” iken, diğeri ise Deng döneminde 

uygulanan reformların sonucu olarak ortaya çıkan “Çin-tarzı Sosyalist Pazar 

Ekonomisi”dir.304  

Mao döneminde Çinlileri yerel endüstriyel üretim gerçekleştiren halk 

komünleri şeklinde örgütleme girişimi olan Büyük Sıçrama Politikası (1958-1960) 
tarıma darbe vurmuş ve ortaya çıkarttığı kıtlık on milyonlarca insanın ölümüne 

neden olmuştur. Ardından gelen Kültür Devrimi (1966-1976) döneminde Mao, 

Çinlileri, aşırı bürokratik hale geldiğini ve devrimci değişime direndiğini iddia 

ettiği parti devletine saldırmaları konusunda kışkırtmıştır. 1970’li yılların sonuna 

gelindiğinde ise, Çin ekonomisi gittikçe istikrarsızlaşmış ve Komünist Parti’nin 

meşruiyeti tehlikeye girmiştir.305 1976 yılında Mao’nun vefatını takiben, Kültür 

Devrimi sona ermiş ve Çin’in dünya üretimindeki payı 1978 yılında %5’lere 

gerilemiştir. Kısa bir iktidar mücadelesinin ardından Deng Xioaping iktidara 

gelmiş ve Deng, onlarca yıl süren kargaşadan sonra ideolojinin tek başına parti 
devletinin devamını sağlayamayacağını görerek, Stalinist temelde kurgulanmış 

                                                           
302  Robert Gilpin, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, 4. Baskı, Murat Duran ve 

diğerleri (Çev.), Ankara: Kripto Basım Yayım Ltd. Şti., 2016, s. 420-421. 
303  Wallerstein, Amerikan Gücünün Gerileyişi: Kaotik Bir Dünya’da ABD, s. 64. ve 

Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 178. 
304  Atilla Sandıklı, “China: Future’s Superpower?”, Atilla Sandıklı (Ed.), China: A New 

Superpower içinde (39-64), İstanbul: BİLGESAM Yayınları, 2010, s. 42. 
305  David N. Balaam ve Bradford Dillman, Uluslararası Ekonomi Politiğe Giriş, Nasuh 

Uslu (Çev.), Ankara: Adres Yayınları, 2015, s. 446. 
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olan ekonomi politikalarını reddetmiş ve Çin için en önemli hususun “ekonomik 

kalkınma” problemini çözmek olduğunu ifade ederek, kısa bir süre içerisinde 

ülkede reformlara başlamıştır. Kırsal alanda başlayan reformların başarılı olması 

tüm ekonomik sistemin yeniden yapılandırılması kararının verilmesi için elverişli 

bir ortam sağlamıştır. Böylelikle bir dizi reform başlatılmış olup, bu çerçevede 

ortak çiftlikler kaldırılmış, çiftçilere fazla malları serbest piyasada satabilme 

yanında üretecekleri ürünü seçme konusunda da özerklik tanınmıştır. Gıda üretimi 

tırmanmış, çiftçilerin gelirleri artmış ve sonuç olarak özel tarım girişimleri 

yaygınlaşmıştır. Ekim 1984’te Çin Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi 

toplantısında “Ekonomik Sistemin Yeniden Yapılandırılması” kararı alınmış ve 

ekonomik sistemde şehir merkezli aşama başlamıştır. Bu çerçevede Deng, “açık 

kapı” olarak adlandırılan ve Çin’i küresel piyasalara, yabancı yatırıma ve teknik 
bilgilere açacak şekilde uluslararası ticaret ve finansın önündeki engelleri azaltan 

politikalar uygulamaya başlamıştır. Bu reformların zorunlu bir sonucu olarak özel 

mülkiyet hakları gittikçe artan oranda genişlemiş ve piyasa güçlerinin rolü de 

dramatik bir şekilde artmıştır.306  

Çin-tarzı Sosyalist Pazar Ekonomisi’nin uygulanması, Mart 1993’te 

gerçekleştirilen 8. Ulusal Halk Kongresi ilk toplantısında kabul edilen 

düzenlemelerle anayasal olarak da garanti altına alınmıştır. Bu dönemde faydacı 

bir yaklaşım benimsenmiş ve ekonomi politikaları tüm ülkeyi kapsayan tek bir 

program yerine, hazırlandığı her bir bölgenin ve ekonomik sektörün coğrafi 

koşullarına uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Bu dönemin bir diğer özelliği ise 

ülkeye yabancı sermaye akışı ile dış ticaretin önem kazanmaya başlamasıdır. 

Üstelik bu dönemde pazar güçleri bazı malların ve hizmetlerin üretiminde aktif 

hale gelmişler ve ikili bir fiyat sistemi oluşturulmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi 

Çin’de de tüm kısıtlamalar kaldırılmış ve tüm fiyatlar pazar güçleri tarafından 

serbestçe belirlenmeye başlanmıştır. Bu dönemde gündemdeki bir diğer konu ise 

hem kamu kurumlarını finanse etmek hem de serbest pazar ekonomisi 

uygulanmasının bir sonucu olarak yükselen artı değerleri vergilendirmek için 

bankacılık sisteminin kurulmasıdır. Yapılan reformlar sonucunda 1995 yılına 

gelindiğinde Çin’in dünya üretimindeki payı ikiye katlanarak yüzde 10,9’a 

ulaşmıştır.307  

1978 yılında piyasa reformlarını başlatmasından bu yana Çin hızlı bir 

ekonomik ve sosyal büyüme gerçekleştirmiştir. Büyük bir ekonomi tarafından 

tarihin en hızlı sürdürülebilir genişlemesini hayata geçirerek, GSYİH’nı her yıl 

ortalama yüzde 10 seviyelerinde büyütmeyi başarmış ve 800 milyondan fazla 

insanı sefaletten kurtarmıştır. Çin, Eylül 2000’de toplanan Birleşmiş Milletler 

(BM) Milenyum Zirvesi’nde tespit olunan tüm Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne 

                                                           
306  Balaam ve Dillman, a.g.e., s. 447. ve Sandıklı, a.g.e., s. 43. 
307  Sandıklı, a.g.e., s. 44. 
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ulaşmış ve küresel olarak söz konusu hedeflere ulaşılmasına da önemli bir katkıda 

bulunmuştur.308 

Çin’in hızla büyüyen ihracat ekonomisi, 2008 yılında 426 milyar dolara 
ulaşan büyük çaplı bir ticaret fazlası yaratmıştır. Çin bu ticaret fazlasını önemli 

oranda Amerikan dolarına yatırmakta ve Amerikan hisse senetlerini almak için 

kullanmaktadır. İlaveten bu fazlalığı, yurtdışında özellikle de Afrika’da mülke ve 
menkul değerlere yatırım yapmak için kullanmakta ve böylelikle Afrika kıtasındaki 

enerji, maden ve altyapı projelerine milyarlarca dolar akıtmaktadır. Ancak Çinli 

yetkililer çok uzun bir süreden beri hükümetlerinin ayakta kalması için en önemli 

olan hususun ekonomiye refah pompalamakta olan hızlı büyüme oranının 

sürdürülmesi olduğunu düşünmektedirler. Onlar, büyük çaplı sosyal karışıklığın 

önüne geçecek yıllık minimum GSYİH büyüme oranının yüzde 8 olduğuna 

inanmaktadırlar. Bu minimum düzey küresel ekonomik krizin Çin ekonomisini de 

vurmaya başladığı 2007 ve 2008 yıllarında test edilmiştir. ABD’nin gayri menkul 

ve finans krizlerinin etkileri uluslararası finans sistemi içinde yayılırken ve 

Amerikan tüketicileri tüketimlerini kısarken, Çin’in ürettiği mallara olan talep de 
azalmıştır. 2009 yılında Çin’in ticaret fazlası 2008 yılına göre neredeyse yarı 

yarıya düşmüştür.309 Takip eden süreçte de Çin’in GSYİH’nın büyüme oranı 

kademeli bir düşüş gösterse de, bu oran küresel standartlara göre hala etkileyicidir 

ve 2017 yılında yüzde 9,5 gibi dünya ortalamasının son derece üzerinde bir orana 

tekabül etmektedir.310  

Ayrıca Çin, satın alma gücü paritesi bakımından, günümüzde dünyanın en 

büyük ekonomisi, imalatçısı, fiziki mal tüccarı ve döviz rezervleri sahibidir. Bu 

durum Çin’i Amerika’nın en büyük ticari partneri haline getirmiştir. Çin halen 

Amerika’nın en büyük ticari mal partneri, en büyük ithalat kaynağı ve üçüncü 

büyük ihracat pazarıdır. Aynı zamanda Çin, Amerikan Hazine Tahvilleri’nin en 

büyük yabancı alıcısı olarak311, bir yandan Amerika’nın federal borcunu finanse 

ederken bir yandan da faiz oranlarının düşük kalmasını sağlamaktadır.312  

                                                           
308  The World Bank, “The World Bank in China” (19.04.2018), 

http://www.worldbank.org/en/country/china/ overview#1 (02.06.2018). 
309  Balaam ve Dillman, a.g.e., s. 448-449. 
310  The World Bank, “The World Bank in China”. 
311  Ekim 2017 itibarıyla 1 trilyon 189 milyar dolarla en fazla ABD hazine bono ve 

tahvilini elinde tutan ülke olan Çin'i, 1 trilyon 93 milyar dolarlık tahvile sahip olan 

Japonya takip ediyor. Bkz. Uzmanpara, “Çin’in ABD`ye Karşı 1,2 Trilyon Dolarlık 

Tahvil Kozu” (17.01.2018), http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem2/ 
cinin-abdye-karsi-1-2-trilyon-dolarlik-tahvil-kozu/78000/78132/ (04.06.2018).  

312  EveryCRSReport.com, “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and 

Implications for the United States” (05.02.2018), 
https://www.everycrsreport.com/reports/RL33534.html (02.06.2018). 

http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem2/%20cinin-
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem2/%20cinin-
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OECD’nin ekonomik projeksiyonları Çin’i, satın alma gücü paritesine göre, 

dünyanın ikinci en büyük ekonomik gücü olarak göstermekte ve 2020 ortasına 

kadar “yeni bir ekonomik süper güç” olabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca 

ülkede herhangi bir ekonomik duraklama ya da doğal afet yaşanmadığı taktirde 

2050 yılında Çin’in GSYİH büyüklüğünün 44 trilyon dolara ulaşılabileceğine de 

işaret edilmektedir. Diğer taraftan Goldman Sachs’ın çalışmalarından birinde, 

Çin’in 2025 dolaylarında ABD’yi de geçerek dünyanın en büyük ekonomisi 

olacağı tahmini dile getirilmiştir. 1978’den günümüze Çin ekonomisinde yaşanan 

ortalama yüzde 9,5’lik büyüme oranı göz önünde bulundurulduğunda, bu 

tahminlerin gerçekleşmesi son derece muhtemel gözükmektedir.313  

Ancak tüm bu avantajlarına ve gelecek projeksiyonlarına karşın Çin’in 

hegemon konumuna ulaşmasını zorlaştıran bir takım ekonomik sıkıntıları da 

bulunmaktadır. Öncelikle Çin’deki sermaye birikimi, merkezileşme ve bölüşümden 

nüfusun son derece sınırlı bir kesimi yararlanmaktadır. Bu çerçevede Çin’in 

iktisadi gelişiminin gelir adaletsizliğindeki artışı da beraberinde getirdiği 

gözlemlenmektedir. Dünyada gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden 

biri de Çin’dir314 ki, bu durum ülkedeki sosyal barışı tehdit etmektedir.315  

Diğer taraftan, gelecekte Çin daha fazla sayıda inovasyon/yenilik üreten 

şirkete ihtiyaç duyacaktır. Bunu ise sadece girişimcilik yoluyla sağlayabilir. Halen 
devletin sahip olduğu şirketler toplam endüstriyel çıktının yüzde 25’ini 

üretmektedirler. 1970’li yıllarda bu oran yüzde 75 olsa da, Çin daha da iyisini 

yapmak zorundadır.  

Ulusal finans sistemindeki en önemli risk bankaların sahipliğinin devlete ait 
olmasının yanı sıra sermayelerinin de devlet tarafından sağlanmasıdır. Bunun 

manası hükümetin faiz oranlarını belirlemesi ve kredileri de onaylamasıdır. Devlet 

yatırımcılara düşük faiz ödeyerek, sahibi olduğu işletilmeleri düşük faizli kredilerle 
fonlayabilir. Bu ise bankaların, hükümet fonlarını karlı olup olmadığı belli 

olmayan sektörlere transfer etmesi anlamına gelir ki, bu durum kaynakların heba 

edilmesine yol açabilir.  

                                                           
313  Sandıklı, a.g.e., s. 49. 
314  Ülkelerin güncel siyasi gelişmelerinin yanı sıra ekonomi alandaki istatistiklerini de 

derleyen ABD kökenli The Spectator Index (TSI), kişi başına düşen milli gelir 

oranının ülkelere göre dağılımına yönelik olarak 2012 ve 2017 arasını kapsayan bir 

çalışmada Çin gelir dağılımı adaletsizliğinde yüzde 48’lik oranla dünya ülkeleri 

arasında birinci sırada yer almıştır. Bkz. The Spectator Index, “GDP per Capita (PPP) 
Growth Between 2012-2017” (29.12.2017), https://twitter.com/spectatorindex/status/ 
946848333775228933 (04.06.2018). 

315  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 189. 
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Banka kredileri hemen hemen ekonominin yüzde 30’una tekabül 

etmektedir. Bunların ise neredeyse üçte biri düzenlemeye tabi tutulamayan bilanço 

dışı kredilerdir. Bu krediler merkezi hükümet tarafından koyulan ödünç verme 

limitlerinin üzerindedirler. Eğer faiz oranları artar, büyüme çok hızlı bir şekilde 

yavaşlar ve hükümet kesintileri de piyasayı daraltırsa, bu krediler muhtemelen 

ödenemeyecektir. Böyle bir durum, ABD’deki 2008 mali krizine benzer bir 

çöküntüyü Çin’de de tetikleyebilir. Söz konusu kriz, Çin’in kalkınma 

paradokslarını da ortaya çıkarmıştır. Pekin, merkantilist-realist tutkularını, küresel 

çaptaki ekonomik karşılıklı bağımlılığın gereklilikleriyle de dengelemek 

durumundadır. Aynı zamanda sosyal kontrolü devam ettirmenin bir mekanizması 

olarak ekonomik liberalleşme çabalarını da sürdürmek zorundadır.  

Şuan Çinli liderler çok ince bir ipin üzerinde yürümektedirler. Varlık 

balonlarını ortadan kaldırmak için reform yapmaları zorunludur. Diğer taraftan 

büyüme yavaşlarsa, insanların yaşam düzeyleri de düşebilir. Bu yeni bir devrime 

daha neden olabilir. İnsanlar yalnızca kişisel refahlarında hızlı bir yükseliş olduğu 

sürece kişisel güçlerini devlete teslim etmeye gönüllü olmaktadırlar. Çinli 

liderlerin iç talebi 1,37 milyar insana yaymaları halinde, ihracata dayanma 

zorunlulukları azalır. Bu çerçevede Çin kendi tüketici kültürünü ve iç harcama 

şeklini geliştirmek mecburiyetindedir ki, bu Çin’in şuandaki ihracat ekonomisinin 

dayandığı yapısalcı söylem ve tasarruf kültürüyle dengelenmesi gereken bir 

vazifedir. Ülke daha fazla pazar temelli bir ekonomiye dönüşmelidir. Bunun 

anlamı özel sektör sahipliğindeki şirketlere daha fazla dayanarak, oluşturulan 

rekabet ortamının getirilerinden faydalanmaktır. Bunu yapmak için ise Çin’in 

menkul kıymetler borsasına yapılan yatırımları artırmak gerekir. Bunun 

gerçekleşmesi halinde, şirketler büyümelerini finanse etmek için borç yerine hisse 

senedi satışına dayanabileceklerdir.316  

Bu nedenle Çin’in ABD’yi geçebilmesi için liberal düzenin gerektirdiği 

politik ve kurumsal dönüşümü tam olarak gerçekleştirmesinin gerekli olduğu 

söylenebilir. Son olarak yaşanan 2008 krizi ABD merkezli neo-liberal düzenin 

devamını sağlamış, bu süreçte Çin de küresel kapitalist ekonomiye iyice 

eklemlenmiştir. Bu çerçevede Çin ile ABD arasındaki ilişkinin bir meydan okuma 

veya çatışma halinden daha çok “çıkar birliği” şeklinde işlediği söylenebilir. 

Gelecekte iki ülkenin başarısı diğer devletlerin rızasının yanı sıra ortak hareket 

etmelerine de bağlıdır.317  

Sonuç olarak Çin halen daha, gelişmişlik ve gelir dağılımı açısından dünya 

ortalamasının altında yer almaktadır. Çin’in büyümesi büyük ölçüde başta ABD 

                                                           
316  Kimberly Amadeo, “China’s Economic Growth: Cause, Pros, Cons, Future” 

(07.03.2018), https://www.thebalance.com/china-s-economic-growth-cause-pros-cons-
future-3305478 (02.02.2018). ve Balaam ve Dillman, a.g.e., s. 449. 

317  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 189. 
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olmak üzere büyük kapitalist ülkelerin tüketim talebine bağımlıdır ki, bu durum 

2008 krizinde net bir şekilde görülmüştür. Ayrıca sınırsız olarak kabul edilen 

işgücünün de bir sınır vardır ve küresel kapitalist sistem daha ucuz işgücünün 

olduğu yeni bir yer keşfettiği anda yatırımlar Çin’den ayrılacaktır.318 Tüm bu 

gerekçelerle Çin’in ekonomik olarak bir hegemon olma zeminine sahip olduğunu 

söylemek şimdilik pek de mümkün değildir.  

ÜSTYAPI (SOSYO-KÜLTÜREL VE SİYASAL SİSTEM) ANALİZİ 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’de Fordist temel üzerine inşa edilen 

yeni bir “tarihsel blok” kurulmuştur. Bu noktada fordizm, güç (sendikaları ve işçi 

sınıfı birliklerini ortadan kaldırarak) ve rıza (yüksek ücretler, toplumsal çıkarlar, 

ideolojik ve politik propagandalar) unsurlarını bir arada kullanarak yeni bir 

toplumsal çalışma biçimi olarak ABD’de zafer kazanmıştır. Fordizm, özel girişim, 

iktisadi bireyciliğe dayalı liberal bir devletten oluşan özellikli bir devlet biçimi ve 

toplumsal yapıyı gerekli kılmıştır. Bu durum üretim yapısını, toplumsal yeniden 

üretimi, ulusötesi politikaları ve kapitalist temelli sivil toplumu standartlaştırmıştır. 

Bu çerçevede Amerikan hegemonyasını, Fordist temeller üzerine inşa edilen 

uluslararası tarihsel bloğu, Amerikan New Deal319 modelinin 
uluslararasılaştırılması şeklinde okumak da mümkündür. Bu nedenle savaş 

sonrasında ABD tarafından kurulan yeni kapitalist politik düzenin hegemonik 

olduğu söylenebilir.320 

ABD hegemonyasının biçim ve işlevleri, 1970’lerde yaşanan dünya 

ekonomik krizi ve yapısal değişimin bir sonucu olarak Bretton Woods sisteminin 

çöküşüyle birlikte dönüşüm geçirmiştir. Bu değişim üretimin uluslararasılaşması 

ve devletlerin uluslararasılaşması şeklinde özetlenebilir. Ülkeler arasındaki 

farklılıkların getirdiği avantajlar sayesinde üretim süreçleri çok uluslu şirketlerle 

bütünleşmiştir. Bu dönemde ABD sermayesi ile çok uluslu sermaye küresel bir 

boyut kazanmış, ardından SSCB çökmüş ve yükselen piyasalar olarak adlandırılan 

Doğu Asya, Hindistan ve Çin sisteme entegre olmaya başlamışlardır. Kriz sonrası 

                                                           
318  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 195. 
319  ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’na 

karşı uygulanan önlemler bütünü. 1933 yılında ekonomik bunalımın etkilerinden 

kurtulma amacı ile hazırlanan plana göre bunalımın gerçek sebebi tüketim 

harcamalarının azalmasıdır. Bu durumda ortaya çıkan talep azalmasına karşı devlet 

eliyle tüketimin artırılması için bir dizi önlem alınmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. 

Deniz Ülke Arıboğan ve diğerleri, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Faruk Sönmezoğlu 
(Der.), 4. Baskı, İstanbul: Der Yayınları, s. 505. 

320  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 158-159. 
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yaşanan dönüşümlerin ardından klasik ulus-devlet yapısı çözülmüş ve sistem 

ulusötesi bir yapıya kavuşmuştur.321 

Bu yeni dönemde küresel ekonomide yaşanan gelişmelere paralel olarak, 

kapitalist sistemin temel parametrelerinde de dönüşümler yaşanmıştır. Bu 

dönüşümlerden ilki Neoliberal bir ekonomik düzene geçiştir. Politik bir program 

olarak Neoliberalizm devlet sosyalizmine ve Keynesyen refah devletine karşı 

duruştur. Bu yeni anlayışın bireyselcilik, seçim özgürlüğü, serbest piyasa, piyasa 

güvencesi ve minimal devlet olmak üzere beş temel dayanak noktası 

bulunmaktadır. Neoliberalizm, piyasalaşma ve özelleştirme programlarıyla savaş 

sonrasında kısıtlanan sermaye akımlarının önündeki engellerin kaldırılması 

aracılığıyla kapitalist sınıfın gücünü restore eden bir projedir.322 Neoliberalizmin 
karşı konulamaz ilerleyişi, 1990’lı yıllarda küresel ekonomik yönetişim 

kurumlarının ve küreselleşmenin etkisiyle olmuştur. 1980’li yıllarda Dünya 

Bankası ve IMF, daha sonradan “Washington Uzlaşısı” olarak bilinecek olan, 

Reagen ve Thatcher’ın ekonomik gündemini benimseyen ve serbest ticaret, 

sermaye piyasalarının liberalizasyonu, esnek döviz kuru, dengeli bütçe gibi 

politikalara odaklanan fikirleri benimsemiştir. Bu anlayış, Doğu Avrupa’daki 

1989-1991 devrimlerinin ardından, serbest piyasa reformlarını “yapısal uyum 

programlarının” uygulanması yoluyla gelişmekte olan pek çok ülkeye 

genişletilmiştir.323 Neoliberal düzenin yeni bir üretim tarzını gerekli kılması Fordist 

üretim yönteminden post-Fordizm’e geçilmesine neden olmuştur. Post-Fordizm 
standartlaştırılmış ürünlerin büyük tesislerdeki seri üretiminden, daha geniş ve 

uzmanlaşmış bir piyasa yelpazesine dönük kısa vadeli üretime geçişi temsil 

etmektedir.324 Bu çerçevede üretimde merkez/çevre şeklinde ikili bir ayrıma 

gidilerek üretimin büyük bir kısmının çevre ülkelerde yapıldığı, kontrolün ise 

oldukça küçük bir merkezde toplandığı post-Fordist üretim tarzına geçilmiştir. 

Post-Fordizm’in doğuşu, teknoloji ve şirketleşme açısından büyük ölçüde ABD 

kaynaklıdır. Ticaret ve rekabet alanlarında ulusal kısıtlamaların kaldırıldığı bu 

negatif entegrasyonda, üretimin ulusötesileşmesi, sınır ötesi merkezileşme ve 

iktisadi gücün merkezileşmesi büyük ölçüde sağlanmıştır.325 

Baba Bush, Eylül 1990’da Kongre’de yaptığı “Yeni Bir Dünya Düzenine 

Doğru” başlıklı konuşmasında Soğuk Savaş sonrası dünya vizyonunun ana 

hatlarını şu şekilde ortaya koymuştur: Amerikan liderliğinin uluslararası hukukun 

üstünlüğünü güvence altına alması ve ABD ve SSCB arasında, Sovyetleri dünya 

                                                           
321  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 163-164. 
322  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 166-167. 
323  Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Nasuh Uslu ve Haluk Özdemir (Çev.), 1. Baskı, 

Ankara: Adres Yayınları, 2013, s. 126-127. 
324  Cox ve Siclair, a.g.e., s. 277. 
325  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 168-171. 
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ekonomik kuruluşlarına üye yapma da dahil olmak üzere, bir ortaklık kurulması ve 

kolektif güvenliği geliştirerek kuvvet kullanımının denetlemesidir. Bush’un yeni 

dünya düzeni vizyonu, uluslararası toplumun görünüşü ne olursa olsun bütün 
rejimlerin egemen bağımsızlığını koruması gerektiği fikrine dayanmaktadır. Ancak 

Bush’un konuşmalarına da yansıyan bu iyimser ve idealist hava çok uzun ömürlü 

olmamış ve kısa sürede süper güç işbirliğinin gelişiminin temelinde Sovyet 

zayıflığının yattığı ve baba Bush ile Gorbaçov arasındaki kişisel ilişki sayesinde 

mümkün olduğu ortaya çıkmıştır.326  

Bu durum ise özellikle 11 Eylül saldırılarına kadar dünyada ABD 

liderliğinde tek kutuplu bir düzenin var olduğu şeklinde bir kabulün 

yaygınlaşmasını sağlamıştır. Tek kutuplu sistemin eğilim ve dinamikleri yerine 

geçmiş olduğu iki kutuplu sistemden önemli farklılıklar arz etmekte olup, tek bir 

başat gücün varlığı yalnızca diğer devletler arasında gücenme ve düşmanlık 

duygularını beslemekle kalmamış, aynı zamanda küresel hegemon devletin hareket 

özgürlüğünü kısıtlayan çok-taraflı kontrolleri göz ardı etme potansiyelini de gözler 

önüne sermiştir. Bu durum, 2000 yılında George W. Bush’un seçilmesinin 

ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekilme kararının ve küresel iklim 
değişikliği hakkındaki Kyoto Protokolü’nü imzalanmayı reddetmesinin de ortaya 

koyduğu üzere, Amerikan dış politikasının tek-taraflılık eğilimde net bir şekilde 

görülebilmektedir.327 

Elli yıl önce, dünya sistemindeki Amerikan hegemonyası bütün rakiplerine 
açık ara fark atan bir üretim verimliliği ile Avrupa ve Asya’daki müttefikleri 

tarafından hararetle onaylanan bir dünya siyaseti gündeminin ve askeri üstünlüğün 

bileşimine dayanmaktaydı. Bugün ABD girişimlerinin üretim verimliliği, en yakın 

müttefiklerinin girişimleri başta olmak üzere, çok geniş bir rekabetle karşı 

karşıyadır. Bunun sonucu olarak, ABD’nin dünya siyaseti gündemi artık o kadar 

hararetle onaylanmamaktadır.328  

2006 yılına gelindiğinde, ABD’nin bu tek yanlı davranış stratejisi, ABD ile 

bazı müttefikleri arasında hayal kırıklığı, şüphe ve hatta düşmanlık yaratmıştır. 

ABD’nin dünya polisi olma çabası diğer devletler nezdinde kibirli ve işbirliğinden 

uzak bir tutum içinde olduğu yönünde yaygın bir kanının oluşmaya başlamasına 

sebebiyet vermiştir. Eski ve yeni müttefiklerinden bazıları “teröre karşı savaş” 

bahanesiyle Irak ve Afganistan’da yürütülen operasyonlarda, ABD’ye siyasi ve 

finansal yardımın yanı sıra asker ve diplomatik destek vermeyi de reddetmişlerdir. 

En önemlisi de Amerikan halkı müttefiklerin yardımları olmadan dünyanın hakimi 

                                                           
326  Heywood, a.g.e., s. 267.  
327  Heywood, a.g.e., s. 270-271.  
328  Wallerstein, Amerikan Gücünün Gerileyişi: Kaotik Bir Dünya’da ABD, s. 181-

182. 
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olmanın getirdiği bütün ekonomik ve siyasi maliyetleri tek başlarına katlanmak 

istememektedir.329  

Oğul Bush iktidarı döneminde attığı adımlarla Amerikan ekonomisini aşırı 

derecede germiş ve bu şekilde ABD’nin borçlarını ödeme ve emperyalist arzularını 

kontrol etme konusundaki istekliliğine duyulan güvenin kaybedilmesine neden 

olmuştur. Bu duruma 2008 yılında yaşanan küresel mali krizde eklenince, 2009 

yılında iktidara gelen Obama yönetimi çok taraflı bir politika takip etmeye 
başlamış ve oğul Bush döneminde Amerika’nın dünya devletleri arasındaki 

prestijinin aşınmasına neden olan sert güç üzerindeki vurgudan uzaklaşıp sert ve 

yumuşak gücün bir karışımına doğru kaynamaya başlamıştır.330 Ancak Obama 
döneminde uygulanan politikaların da ABD’yi ayağa kaldırmaya yetmemesi, daha 

popülist söylemlere sahip olan Trump’ın Kasım 2016’da iktidara gelmesine neden 

olmuştur.  

ABD kendini birçok taahhüt ve azalan gücü arasında sıkışmış bir vaziyette 

bulmuştur ki, bu durum düşmekte olan her hegemon için geçerlidir. SSCB ile 

yaşanan rekabette ABD’nin hegemon siyasi ve ekonomik güce erişmek için verdiği 

mücadelenin artan maliyetinin yanı sıra yeni endüstriyel rakiplerin ortaya çıkması 

ve enerjide, teknolojide ve tarımda önceki ekonomik tekellerini kaybetmesi gibi 
gelişmeler hegemonyasını finansa etme kapasitesinin azaldığını fark etmesine 

neden olmuştur. Azalan ekonomik büyüme ve düşük milli tasarruf oranlarıyla 

ABD altından kalkabileceğinden çok daha ağır taahhütler vermektedir. Bu nedenle 
ABD taahhütlerini ve gücünü dengeye getirebilmek için, deniz aşırı taahhütlerini 

kısmak, Amerikan yaşam standartlarını azaltmak ya da daha önce olduğundan daha 

az yurtiçi üretken yatırım yapmak gibi seçenekler arasından seçim yapmak zorunda 

kalmıştır.331 

Diğer taraftan, ekonomik gücünün verdiği destekle 2000’li yılların başında 

önemli bir politik güç haline de gelen Çin’in dış politikasında diplomasi ve 

ekonomik ilişkiler önemli bir rol oynamaktadır. Çin hükümeti Neoliberal ekonomi 

politikalarına dayanan “Washington Uzlaşısı” yerine Çin modeli hızlı ekonomik 

büyümeye gönderme yapan “Pekin Uzlaşısı”nı tüm dünyaya ihraç etmeye 

çalışmaktadır. Günümüzde Çin hükümetleri, Çin’e sadece uluslar nezdinde değil 

bölgeler, örgütler ve şahıslar nezdinde de daha iyi bir imaj kazandırmak için 

“yumuşak gücü” önemli bir enstrüman olarak görmektedirler. Bu çerçevede Çin 

uluslararası mücadelede diğer ülkelerin dikkatini cezbetmek için Çin kültürünün ön 

plana çıkarılmasını önemli bir husus olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle 
Konfüçyüsçülük’ün son yıllardaki yeniden dirilişi ve tüm dünyada hızlı bir şekilde 

                                                           
329  Balaam ve Dillman, a.g.e., s. 291. 
330  Balaam ve Dillman, a.g.e., s. 298.  
331  Gilpin, a.g.e., s. 420-421.  
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Konfüçyüs enstitülerinin kurulması Çin’in yumuşak gücünün ve dış politikasının 

bir parçası olarak görülebilir.332 

Birçok Çinli bilim adamı ve hatta politika yapıcı, M.Ö. 551-479 yılları 

arasında yaşamış olan Konfüçyüs’ün düşüncelerine dayanan bir felsefe okulu olan 

Konfüçyüsçülük’ü, hemen hemen iki binyıldan beri etkili olan Çin orijinli en etkili 

felsefe ve politika okulu olarak görmektedir. Mao Zedung (1949-1976) döneminde 

Konfüçyüsçülük kuşatma altında olsa da, Mao sonrası dönemde Komünist Parti 

tarafından verilen aktif desteğin de etkisiyle yeniden Konfüçyüs ve onun öğretileri 

ön plana çıkmaya başlamıştır.333  

Bu çerçevede Qing-hanedanlığı entellektüellerinden Li Yuxiu tarafından 
kaleme alınan ve küçük bir kitapçığa sığacak kadar kısa olan 1080 karakterlik 

Dizigui, Dujing adı verilen Konfüçyüslük’ün cömertlik, hoşgörü, güvenilirlik ve 

eşitlik gibi ilkelerini çocuklara öğretme amacı güden bir eğitim hareketi olarak on 

yıldan uzun bir süre önce Çin toplumunda yeniden ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 

hareket, klasiklerin yeniden hatırlanmasının Çin’de kötü bir üne sahip olan ve 

sıklıkla “küçük imparatorlar” olarak ifade olunan nesillerin daha sorumluluk sahibi 

nesiller olarak yetişmesini sağlayarak, zamanla ahlaki olarak dürüst kitlelerin 

ortaya çıkmasına imkan tanıyacağına olan inanca dayanmaktadır. Bu metin Çinli 

aileler arasında da kabul görmüş olup, pek çok aile çağdaş toplumsal hastalıkların 

geleneksel değerlerin terk edilmesine dayandığını düşünmekte ve bu nedenle de 

çocuklarına, hızla değişen dünyada, ahlaki bir pusula vermek konusunda son 

derece istekli davranmaktadırlar.  

Çocuklar için yazılan diğer Çince çalışmalarla mukayese edildiğinde 

Dizigui son derece katıdır. Konfüçyan davranış kuralları üzerine tekil bir 

odaklanmayı ortaya koymakta olup, şu şekilde tavsiyelerde bulunmaktadır: “Ailem 

yanlış yaptığında, onları değişmeleri için zorlamalıyım. Bunu ise nazik ve sıcak bir 

yüz ifadesi ve kibar bir ses tonuyla yapacağım. Eğer tavsiyelerimi dinlemezlerse, 
onları tekrar iknaya girişmeden önce mutlu bir anlarına kadar bekleyeceğim, eğer 

gerekirse anlamaları için gözyaşı dökeceğim. Eğer beni terslerse, onlara karşı kin 

tutmayacağım.” Yukarıdaki metinde işaret edilen “itaat” hususu göz önünde 

bulundurulduğunda iktidardaki Komünist Partisi’nin Könfüçyüslük’ü neden ön 

plana çıkardığını anlamak hiçte zor değildir.334  

                                                           
332  Anja Lahtinen, “China’s Soft Power: Challenges of Confucianism and Confucius 

Institutes”, Journal of Comparative Asian Development, 14 (2), 2015, s. 201.  
333  Matej Šimalčík, Confucianism in Chinese Foreign Policy: A Strategic-Cultural 

Analysis of the South China Sea Dispute, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Groningen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016, s. 63-64. 

334  Rachel Lu, “China’s Neo-Confucianism” (07.01.2014), 

http://foreignpolicy.com/2014/01/07/chinas-neo-confucianism/ (05.06.2018) ve 
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Ming ve Qing dönemlerinin kraliyet sarayını, ÇHC’nin en üst düzey devlet 

erkini temsil eden Çin Ulusal Halk Kongresi binasını ve Çin Milli Müzesini içinde 

barındıran ve tam ortasında ise Mao Zedong’un heykeli ve mozolesi bulunan 

Tiananmen Meydanı’na 2011 yılının Ocak ayında Konfüçyüs’a ait bir heykelinin 

dikilmesi özellikle devlet felsefesi yönünden uzaklaşılan geleneksel Çin 
düşüncesine dönüşü, kadim Konfüçyüs geleneğinin yeniden dirilişini ve siyasi 

değişimi sembolize etmektedir.335 Konfüçyüsçülük’ün okul programlarına alınması 

nedeniyle mevcut gençliğin Konfüçyüs’ün normları ve değerleri aracılığıyla 

sosyalleşecek olmaları, Konfüçyan normların ve değerlerin ülkenin sosyal ve 

politik yaşamında gelecek yıllarda önemli bir rol oynayacağı manasına 

gelmektedir.336  

Deng Xiaoping döneminden itibaren, Konfüçyüsçülük’ün, toplum ve devlet 

nezdinde itibar görmeye başlamasının çeşitleri nedenleri vardır. Öncelikli olarak 

Konfüçyüsçülük ekonomik olarak gelişen ve dünya politikasında daha görünür 

hale gelen Çin’de etki kazanmıştır. Deng Xiaoping tarafından başlatılan reformlar 

komünist ideolojinin altını oymuş, Çin’in sosyo-ekonomik sistemini değiştirmiş ve 

ülkenin uluslararası statüsünü yükseltmiştir. Yani bir bakıma Konfüçyüsçülük’ün 

komünist yönetimin küllerinden yeniden doğduğu söylenebilir. İkinci olarak, 

Soğuk Savaş döneminde görülen ideolojik savaş yeni bir uluslararası mücadele ve 

çatışmaya dönüşmüştür. Örneğin Samuel Huntington, bir tarafta Hıristiyanlığın 

diğer tarafta ise Konfüçyüsçülük ile İslamiyet’in yer aldığı medeniyetler arasında 

bir mücadele olacağını öngörmüştür.337 Nihai olarak ise bir Çin medeniyeti ve 

küresel sistemini inşa etmek için kadim bir kültüre dayanılması gerektiği 

düşüncesinin yanı sıra, Konfüçyüs’ün şahsi özellikleri ve düşünce sisteminin 

dayandığı temeller noktasında dünya kamuoyunda çok sevilen ve itibar edilen bir 

bilge ve düşünür olması nedeniyle “büyük Çin medeniyeti”ni kurmak için 

dayanılabilecek olan çok önemli bir zemin olması ve toplum ve devlet yapısının 

karakteristik özellikleri ve kabul edilirliği bağlamında Konfüçyüs geleneğinin 

oldukça etkin olması da, söz konusu felsefenin ön plana çıkmasında etkili 
olmuştur.338 

Çin’in devlet politikasının Konfüçyüsçülük ile irtibatına ilişkin iki farklı 

görüşün bulunduğu söylenebilir. Tartışmanın taraflarından biri Konfüçyüsçülük’ü 

                                                                                                                                      

Merriden Varrall, “Chinese Worldviews and Chinese Foreign Policy”, Lowy 
Institude, Analysis Paper, 2015, s. 6. 

335  Yusuf Sayın, “Konfüçyüs’ün Yeniden Keşfi ve Çin’in Dış Politikasında Dönüşüm”, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 2013, s. 224. 

336  Šimalčík, a.g.e., s. 64.  
337  Shaohua Hu, “Confucianism and Contemporary Chinese Politics”, Politics & Policy, 

35 (1), 2007, s. 136-137.  
338  Sayın, “Konfüçyüs’ün Yeniden Keşfi ve Çin’in Dış Politikasında Dönüşüm”, s. 224. 
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güncel politika ile irtibatlı olarak görmemektedir. Joseph Levenson (1969) 

tarafından ortaya atılan bu fikrin günümüzde de yansımalarının olduğu 

söylenebilir. Bu bakış açısına göre Konfüçyüsçülük, modernleşme süreci ile 

birlikte yürümek için yeterince donanımlı değildir. Bu durumun bir sonucu olarak, 

Konfüçyüsçülük monarşinin nihayete ermesini takiben kurumsal dayanağını 

kaybetmiş ve tarih sahnesinden çekilmiştir. Diğer bakış açısı ise 

Konfüçyüsçülük’ün etkisinin devam ettiğini iddia etmektedir. Singapur eski 

Başbakanı olan Lee Kuan Yew, Konfüçyan değerlerin, ödevlere vurgu yaparak ve 

hükümetin ailevi rollerine dikkat çekerek, Batı kültüründeki ve politikalarındaki 

eksikliklere ve aşırılıklara çare olabileceğini iddia etmiştir.339 

Ancak, Çin dış politikası ile güvenlik politikasından söz edildiğinde, 

mevcut Çinli liderlerin Çin’in dünya görüşünün büyük ölçüde Konfüçyan fikirler 

tarafından şekillendiğini düşündükleri görülmektedir. Konfüçyan gelenek 

dolayısıyla, Çinli liderler, pasifist Konfüçyan geleneklerin Çin’i saldırgan 

politikalar izlemekten ve bölgesel hegemonya tesis etmekten alıkoyması nedeniyle 
Çin’in diğer devletler için bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini sürekli olarak 

iddia etmektedirler. Bu durum Mao sonrası dönemdeki birçok yüksek seviyeli 

Çinli liderin pasifizm ve savunmacı strateji iddialarıyla delillendirilebilir. Mao’nun 

halefi olan Deng Xiaoping (1978-1989); “Çin’in stratejisi geçmişte olduğu gibi 

gelecekte de savunmacı olacaktır.” demiştir. Başkan Hu Jintao (2002-2012); “Çin 

antik zamanlardan bu yana komşularına karşı samimiyet, cömertlik, nezaket ve 

güvene dayalı ince bir geleneğe sahiptir.” ifadesini kullanmıştır. Çin’in barışçıl 

olduğu yönündeki inanç askeri liderler tarafından da içselleştirilmiş olup, örneğin, 

Askeri İlimler Akedemisi’nden Korgeneral Li Jijun “Çin stratejik kültürünün 

savunmacı karakteri, tüm dünya tarafından yaygın bir şekilde kabul görmüştür.” 

demektedir.340 

Diğer taraftan Konfüçyüsçülük’ün Çin devletinde ve toplumunda yeniden 

dirilişi, batılı politik düşüncelere doğal bir ideolojik alternatif olarak 

değerlendirildiği gibi, Batı tarzı liberal demokrasinin bir alternatifi olarak da 
görülmüştür. Günümüzde, mümkün olan en kısa sürede çözüm bekleyen pek çok 

içinden çıkılmaz uluslararası sorun orta yerde durmaktadır. Uluslararası alanda 

neredeyse her devletin diğer devletlerle arasında çözümü son derece güç olan 
problemleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, etik, tecrübe ve bilgelik gibi bazı iyi 

bileşenlere sahip olan Konfüçyüsçülük felsefesinin bu problemlerin çözümüne 

yardımcı olması beklenmektedir. Bu noktada Konfüçyüsçülük’ün kendisini bir 

dünya gücü olarak ön plana çıkarmasının Çin’e güven verdiği de söylenebilir. 

Konfüçyüsçülük farklı sosyal grupları bir araya getirmekte ve onların ahlaki 

değerlerini artırmakta ve ekonomilerini güçlendirmelerine yardım etmektedir. 

                                                           
339  Hu, a.g.e., s. 137. 
340  Šimalčík, a.g.e., s. 64. 
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Böylelikle Çin, kültürel değerleri ile medeniyetinin temelini oluşturan değerleri 

tüm dünyaya ihraç etmekte ve dünya üzerindeki pek çok insan da çağdaş 

Konfüçyan Çin’den etkilenmektedir.341  

Konfüçyan pasifizmin kurallarının şuan ki Çin yönetiminin davranışlarını 

gerçekten etkilediğini söylemek ise çok da mümkün değildir. Bununla birlikte, 

yukarıda da ifade edildiği üzere Çinli liderler kendilerini gerçek manada zararsız 

görmektedirler. Konfüçyan alt-kültüre ait olarak görülen birinin bu algısı, pasifist 

normların ne şekilde devlet davranışlarını etkilediğine ilişkin mantıksız bir 

çıkarıma da neden olmaktadır. Yani, Çin kendisini doğal olarak Konfüçyan ve 

pasifist olarak görse de, gerekli olduğunda güç kullanma hususunda tereddüt 

etmeyecektir. Nihayetinde dış politikada karar verme söz konusu olduğunda 

stratejik kültürün tek belirleyici faktör olmadığını belirtmek gerekir. Örneğin 

İmparatorluk dönemi Çin’de imparatorlar ve diğer politik liderler, gerektiğinde güç 

kullanımını da içeren Konfüçyan ideolojinin daha pragmatik bir versiyonunu 

benimsemişlerdir.342 Günümüzde de bu pragmatik politikanın bir uygulaması 

olarak, ÇHC, Müslümanların çoğunlukta olduğu Doğu Türkistan ve Uygur Türk 

bölgesinde, Konfüçyan bakış açısının tam zıddı şekilde, şiddet yanlısı bir politika 

takip etmektedir. Çin bu konuda, Konfüçyan felsefeye dayalı dış politika 

iddialarına karşın, uluslararası olarak tanınmış tüm norm ve değerleri ihlal 

etmektedir.343 Son yıllarda Çin’in Güney Çin Denizi’nde izlemiş olduğu saldırgan 

politika da bu hususa bir örnek teşkil etmektedir. Çin uzun bir süreden beri Güney 

Çin Denizi’ndeki tartışmalı deniz bölgelerinde hak iddia etmektedir. Yakın 

zamanda, bu sahada komşularının yanı sıra, ABD ve onun Avustralya gibi 

müttefiklerini de tedirgin eden bir takım faaliyetlere girişmiştir. Bu çerçevede Çin 

bölgedeki iddialarını daha aktif bir şekilde takip etmek için sahil güvenlik 

birimlerini kullanmış, Vietnam’ın münhasır ekonomik bölgesindeki tartışmalı 

sulara bir petrol kulesi yerleştirmiş ve bölgedeki bazı adalarda, askeri uçakların 

inişine imkan tanıyacak genişlikte iniş pistlerini de içeren, ıslah ve inşaat 

çalışmaları gerçekleştirmiştir.344  

Diğer taraftan kendisinin barışçıl olduğu yönündeki içsel algısı Çin’in diğer 

devletleri saldırgan ve yayılmacı olarak görmesine de önemli oranda katkıda 

bulunmaktadır. Çin’in seçici ve basmakalıp kendi ve ötekiler bakış açısı yüksek 

seviyeli bir güvensizlik ve şüphe yaratmaktadır. Çin’in kuşatma mantığı Çinli 

politik elitlerin uluslararası arenayı tehditlerle dolu bir yer olarak görmelerine 

                                                           
341  Yusuf Sayın, “Confucianist Transformation In The Chinese Foreign Policy” 

(11.03.2014), http://www.strategicoutlook.org/asia---pasific/news-confucianist-
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342  Šimalčík, a.g.e., s. 69-70. 
343  Sayın, “Confucianist Transformation In The Chinese Foreign Policy”. 
344  Varrall, a.g.e., s. 11. 
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sebebiyet vermektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, Çin pasifizmin Konfüçyan 

değerlerine karşın güç kullanımına yönelik önemli bir eğilim göstermektedir. 

Abartılı tehdit hassasiyeti dolayısıyla, objektif açıdan Çin’i tehdit etmesi mümkün 

olmayan, ancak sübjektif açıdan devlete tehdit olarak görülebilecek bir durumla 

mücadele etmek için Çin, güç kullanmaktan çekinmeyecektir. Üstelik bu abartılı 

tehdit algısının bir sonucu olarak, Çin’in bir tehditle mücadele etmek için orantısız 

güç kullanması da muhtemeldir. Yine de böyle bir durumda da Çin her zaman güç 

kullanımının savunmacı bir doğaya sahip olduğunu iddia edecektir.345  

Görüldüğü üzere Çin özellikle Mao döneminin ardından gerçekleştirdiği 

ekonomik kalkınmanın meyvelerini uluslararası politik arenada bir güç haline 

gelerek toplama isteği çerçevesinde, kendisini batı medeniyetinden farklı bir 

noktada konumlandırmak için ahlaki değerleri ön plana çıkaran Konfüçyüsçülük 

felsefesini benimsemiştir. Böylelikle emperyalist batı medeniyeti karşısında, 

barışçıl bir güç olarak kendini konumlandırmak istemişse de, Doğu Türkistan ve 

Güney Çin Denizi örneklerinde de görüldüğü üzere takındığı sertlik yanlısı tutum, 

bu imajın bir illüzyondan başka bir şey olmadığını, başta komşuları olmak üzere, 

tüm dünya devletlerine göstermiştir.  

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 

Dünya hegemonyasının kendini evrensel normlar üzerinden ifade ettiği en 

önemli mekanizmalardan biri de uluslararası örgütlerdir. Bu açıdan uluslararası 

örgütler, hegemonyanın kurumları ile ideolojisinin geliştiği bir süreç olarak işlev 

görürler. Bu çerçevede uluslararası örgütler dominant ekonomik ve sosyal güçlerin 

yayılmasını kolaylaştırır, aynı zamanda üzerinde hakimiyet kurdukları çıkarlarda 

yapılan düzenlemelerin en az tepkiyle gerçekleşmesine olanak tanırlar. Uluslararası 

örgütlerin hegemonyanın yayılmasındaki bir diğer işlevi ise çevre ülkelerden gelen 

elitlerin uluslararası kurumlara katılım ve üyelik yoluyla mevcut sisteme asimile 

edilmeleridir. Bu çerçevede çevre ülkelerden uluslararası kurumlara gelen bireyler, 

sistemi içeriden dönüştürmek fikriyle gelmiş olsalar da, asimile olarak, hegemon 

tarafından kurgulanan sistemin bir dişlisi haline gelmektedirler. Bu nedenle 

hegemon haline gelmek isteyen bir devletin, kendi ekonomik, sosyo-kültürel ve 

idari yapısını tüm dünyaya yayarak kabul ettirebilmesi için, bir uluslararası 

örgütler sistemi kurgulaması gerekmektedir.  
Uluslararası kurumlar ve kurallar genelde hegemonya kuran devlet ile 

başlar. Dominant devlet, hegemonyanın devletler arası yapı içindeki güç 

hiyerarşisine göre diğer devletlerin rızasını garanti altına almayı amaçlar. Öncelikle 

sistemdeki ikinci derecede önemli ülkelere danışılarak, onların desteği güvence 

altına alınır ve daha uzak çevrede kalan ülkelerin rızası ise en azından talep edilir. 

                                                           
345  Šimalčík, a.g.e., s. 70-71. 
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Hegemonun iradesini ve çıkarlarını temsil eden bu örgütlere resmi katılım 

dominant güçlerin lehine işlev görür.  
Dünya para sistemi ile ticaret ilişkilerini yöneten kurallara ilişkin bir 

uluslararası örgüt yapısının kurgulanması son derece önem taşımakta olup, bunlar 

temelde hegemonun ekonomik yayılmasını teşvik etmek için dizayn 

edilmişlerdir.346 Günümüzde Amerikan hegemonyasının altyapısının (ekonomik 

sistem) yayılmasında ve kabulünde etkili olan uluslararası örgüt yapısı, Temmuz 

1944’te ABD ile müttefikleri tarafından New Hamisphere’ın Bretton Woods 

kasabasında kurgulanmıştır. Bretton Woods sistemi olarak adlandırılan ve büyük 

ölçüde bir Amerikan-İngiliz birlikteliğinin ürünü olan sistem çerçevesinde IMF, 

Dünya Bankası ve daha sonra DTÖ haline gelecek olan GATT’tan oluşan bir 

ekonomik yapı oluşturulmuştur. Zaman içerisinde bu kurumların sadece büyük 

güçlerin ve özellikle de ABD’nin değerlerini ve politika önceliklerini temsil 

ettikleri ileri sürülmeye başlanmıştır.347 
ABD, hem IMF’de hem de Dünya Bankası’nda çok özel bir konuma 

sahiptir. Söz konusu kurumlar oluşturulurken, onların yapıları, konumları ve 

yetkileri büyük ölçüde ABD tarafından tespit olunmuştur. Şöyle ki, ABD’nin 

Dünya Bankası’nda başkanlık seçimlerini etkileme gücü son derece fazladır ve 

bankanın başkanları daima ABD vatandaşı olmuşlardır. Dünya Bankası’nda 

ABD’nin oy ağırlığı yüzde 15,98 iken, Çin’in oy ağırlığı ise sadece yüzde 4,45 

seviyesindedir.348 Bu nedenle seçimlerde en büyük oy hakkına sahip olan ABD’nin 

örgüt içerisinde kararların alınmasında da önemli bir ağırlığının bulunduğu 

söylenebilir.  
Diğer taraftan IMF Guvernörler Kurulu’nun kararı ile 15 Aralık 2010 

tarihinde kabul edilen “IMF-Fon 2010 Kota ve Yönetim Reformu” çerçevesinde 

benimsenen şartların tamamlanmasını takiben, 26 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe 

giren değişiklik ile birlikte Çin’in örgüt içerisindeki oy oranı yüzde 3,8’den yüzde 

6,09’a yükselmiş ve böylece Çin, yüzde 16.52 oy payına sahip ABD ile yüzde 6.15 

oy payına sahip Japonya’nın ardından üçüncü sıraya yükselmiştir.349 Yine de, örgüt 

içerisinde bir kararın alınabilmesi için gerekli oy oranının yüzde 85 olduğu hususu 

                                                           
346  Cox, a.g.e., s. 563-564. 
347  Balaam ve Dillman, a.g.e., s. 227. ve Gilpin, a.g.e., s. 167. 
348  The World Bank, “International Bank For Reconstruction and Development 

Subscriptions and Voting Power of Member Countries” (23.04.2018), 

http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/ 
IBRDCountryVotingTable.pdf (07.06.2018). 

349  IMF, “IMF Members’ Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors” 

(07.01.2018), https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx 
(07.06.2018). 
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göz önünde bulundurulduğunda ABD’nin onayı olmaksızın bir kararın 

çıkarılabilmesinin pek de mümkün olmadığı görülmektedir.350  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin ekonomik çıkarlarının daha büyük 

oranda uluslararası açıklığı gerekli kılmasının tetiklediği bir süreç, bu açıklığın 

gerektirdiği ticari liberalizasyon için gümrük tarifelerinin azaltılmasında bir forum 

işlevi görmek üzere GATT’ın hayata geçirilmesine neden olmuştur. 1 Ocak 1995 

tarihinde DTÖ’ye dönüşen yapıya, Çin ancak 11 Aralık 2001 gibi geç bir tarihte 

üye olmuştur ve örgütün Bakanlar Konferansı ve Genel Konsey gibi organlarının 

toplantılarında her bir üyenin sadece bir oy hakkı bulunmaktadır. Böyle bir rejimin 

oluşturulmasında etkili olan üye devletlerin güç politikası kabiliyetleri, aynı 

zamanda onların örgütü manipüle etme yeteneklerini de belirlemektedir. Bu açıdan 

bakıldığında dünyanın rezerv parası olan dolara sahip olması nedeniyle dünyadaki 

ticari akımlar üzerinde önemli bir etkisi bulunan ve dünyanın en büyük ithalatçısı 

olan ABD’nin DTÖ’deki en etkili aktör olduğu da söylenebilir.351  

Hem IMF hem de Dünya Bankası ve DTÖ, ABD politikasının mutlak 

enstrümanları olarak değerlendirilebilir. Bir ölçüde, söz konusu kurumlar ABD 

destekli hedeflerin ve politikaların meşrulaştırılması ve tüm dünyaya yayılması için 

dizayn edilmişlerdir. Fon ile bankanın, tarafsız ve görünüşte teknik olan 

tavsiyelerinin, ABD tarafından yapılacak doğrudan bir müdahaleye nazaran ulusal 

hassasiyetlere karşı daha az saldırgan görülebileceği düşüncesiyle 

oluşturulduklarını söylemek mümkündür.352  

Görüldüğü üzere Çin’in Amerika hegemonyasının temelini oluşturan 

ekonomik sistemin yapı taşları olan uluslararası örgütlere üyeliği bulunsa da, bu 

                                                           
350  Sarıöz Gökten, a.g.e., s. 152. ve Ngaire Woods, “The United States and International 

Financial Institutions: Power and Influence Within the Worl Bank and the IMF”, 

Rosemary Foot, S. Neil MacFarlane ve Michael Mastanduno (Ed.), US Hegemony 
and International Organizations: The United States and Multilateral Institutions, 
1. Baskı içinde (92-115), New York: Oxford University Press Inc., 2003, s. 92. 

351  World Trade Organization, “Members and Observers” (t.y.), 

https://www.wto.org/english/thewto_e/ whatis_e/tif_e/org6_e.htm (07.06.2018). 
Örgütün karar alma mekanizmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bkz. World Trade 

Organization, “Part III: Rules, Norms and Enforcement” (t.y.), 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/historywto_06_e.pdf (07.06.2018)., 
Gautam Sen, “The United States and GATT/WTO System”, Rosemary Foot, S. Neil 

MacFarlane ve Michael Mastanduno (Ed.), US Hegemony and International 
Organizations: The United States and Multilateral Institutions, 1. Baskı içinde 
(115-139), New York: Oxford University Press Inc., 2003, s. 136-138. ve World 
Intagrated Trade Solution, “Top Exporters and Importers 2016” (t.y.), 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/LTST/TradeFlow/ 
EXPIMP/Partner/by-country (08.06.2018).  

352  Woods, a.g.e., s. 92-93.  
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örgütlerin tamamının yönetiminde ABD’nin etkin olduğu, buna karşılık Çin’in bu 

örgütlerin hiç birinde yönlendiriciliğinin bulunmadığı söylenebilir. Bu durumun 

farkında olarak, kendi hegemonya altyapısını inşa etmek isteyen Çin’in attığı en 

önemli adımlardan biri ise 25 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe giren Asya Altyapı 

Katılım Bankası’dır. Çin’in öncülüğünde kurulan bankanın, Pekin’in dünyada 

giderek artan ekonomik ve diplomatik rolüne paralel olarak Dünya Bankası’na 

rakip olacak bir potansiyele sahip olduğu söylenmektedir. Asıl amacı Asya’daki 

enerji, ulaştırma ve altyapı projelerini desteklemek olan 100 milyar dolar sermayeli 

bankanın en büyük hissedarı yüzde 30’luk payı ile Çin’dir ve onu yüzde 8,4 payla 

Hindistan ve yüzde 6,5 payla ise Rusya takip etmektedir. Kurucu üyeleri arasında 

İngiltere, Almanya, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerinde yer aldığı Asya 

Altyapı Yatırım Bankası’na karşı çıkan ABD ve Japonya ise söz konusu örgüte 

katılım göstermemişlerdir.353 Halen 57 üyesi bulunan Çin’in öncülük ettiği 

girişimin gerek üye sayısı gerekse kapsam açısından Amerika’nın liderliğindeki 

189 üyeli Dünya Bankası’na bir alternatif olması kısa ve orta vadede mümkün 

gözükmemektedir.  

Amerikan hegemonyasının üst yapısını (sosyo-kültürel ve politik) oluşturan 

değerleri tüm dünyaya yayan ve meşrulaştıran en önemli uluslararası örgütler ise 

hiç kuşkusuz yine İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hayata geçirilen BM ile 

NATO’dur. Üye ülkelerin ödeme gücü ile orantılı olarak katkı payı ödedikleri ve 

ödeme gücünün belirlenmesi için üye ülkenin gayrı safi milli hasılasının (GSMH) 
esas alındığı BM bütçesine yüzde 22’lik oranla en fazla katkı veren ülke ABD’dir. 

Çin ise yüzde 2,05’lik oranıyla katkıda bulunan ülkeler arasında 9. sırada yer 

almaktadır.354 Bu nedenle, her iki ülke de BM’nin en etkili organı olan Güvenlik 

Konseyi’nde temsil edildiği için veto hakkına sahip olsalar da, ABD’nin 

kuruluşuna da ön ayak olduğu örgütte, en fazla katkıyı yapan ülke olarak son 

derece etkin olduğu söylenebilir.  

Diğer taraftan ABD’nin kuruluşuna öncülük ettiği bir diğer örgüt olan 

NATO, Soğuk Savaş’ın sona ermesini takiben, Varşova Paktı’nın çökmesi üzerine 

dünyanın en kapsamlı ve güçlü askeri yapılanması olarak alanında rakipsiz bir 

örgüt haline gelmiştir. Amerika 2016 yılında 664 milyar dolarlık savunma 

harcamasıyla NATO bütçesinin tek başına yüzde 72’sini karşılamıştır. Bu 

                                                           
353  BBC, “Çin’den Dünya Bankası’na Rakip: Asya Altyapı Yatırım Bankası” 

(29.06.2015), 
https://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2015/06/150629_asya_altyapi_bankasi 
(07.06.2018). ve Euronews, “Türkiye’nin Ortağı Olduğu Asya Altyapı Yatırım 

Bankası Resmen Faaliyete Başladı” (17.01.2016), 

http://tr.euronews.com/2016/01/17/turkiye-nin-ortagi-oldugu-asya-altyapi-yatirim-
bankasi-resmen-faaliyete-basladi (07.06.2018).  

354  The United Nations, “Birleşmiş Milletler Teşkilatı” (t.y.), 
http://www.unicankara.org.tr/today/1.html#1m (07.06.2018). 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

909 

harcamayla ABD geri kalan 27 NATO üyesinin toplam bütçelerinin iki katından 

daha fazla harcama gerçekleştirmiştir. Bu oran ABD’nin GSMH’nın yüzde 

3,61’ine tekabül etmekte olup, aynı dönemde NATO üyesi olmayan ÇHC 215 

milyar dolarlık savunma harcamasıyla GSMH’nın yüzde 1,9’u oranında bir 

harcama yapmıştır.355 Ayrıca ABD, 2017 yılında 610 milyar dolarlık savunma 

harcamasıyla dünya genelinde savunmaya yapılan harcamaların üçte birini tek 

başına üstlenmiştir. ABD’nin savunma bütçesi, ikinci sıradaki Çin’in askeri 

harcamalarının 2,2 katını bulmakta olup, aynı dönemde Çin’in savunma 

harcamaları ise yaklaşık yüzde 2,6 oranındaki artışla 228 milyar dolara 

ulaşmıştır.356  

Özellikle SSCB’nin dağılması sonrasında Varşova Paktı’nın çökmesi 

nedeniyle rakipsiz kalan ABD’nin öncülüğündeki NATO’nun askeri alandaki 

etkisini sınırlandırmak ve dengelemek isteyen Çin, 2001 yılında Şangay İşbirliği 

Örgütü’ne (ŞİÖ) dönüşecek olan Şangay Beşlisi’nin357 kuruluşuna 1996 yılında 

öncülük etmiştir. Kuruluş gerekçesi, üye devletler arasında SSCB’nin 

dağılmasından sonra ortaya çıkan başta sınır sorunları olmak üzere farklı güvenlik 

endişelerini minimize etmek olan ŞİÖ’nün, üye devlet sayısı ve kendisine yüklenen 

misyonun sınırlılığı dikkate alındığında başlangıçta bölgesel bir güvenlik örgütü 

olarak tasarlandığı söylenebilir.358  

2004 yılına gelindiğinde ÇHC devlet başkanı Hu Jintao, “üç şeytan” olarak 

adlandırdığı terörizm, aşırılıkçılık ve ayrılıkçılıkla mücadele için ŞİÖ’ye olan 

ihtiyaca yeniden dikkat çekmiş olup, takiben mücadele edilmesi gerekli olan bu üç 

şeytana, uyuşturucu kaçakçılığı ile uluslararası suç da ilave edilmiştir. Ayrıca 

Jintao, “ekonomik alandaki en önemli mesele ekonomik işbirliği hususunda çok 

taraflı bir program uygulanmasıdır.” diyerek, bunun için beş ayrı çalışma grubunun 

hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kazakistan’daki 2005 Astana Zirvesi 

öncesinde Rusya ve Çin, “21. Yüzyılda Dünya Düzenine İlişkin Deklarasyon” ile 

stratejik amaçlarını daha da ayrıntılandırmışlardır. Moskova’daki toplantılarının 

                                                           
355  Los Angeles Times, “President Trump Wants Other Members of NATO To Pay Their 

Fair Share. Here’s What That Would Look Like” (06.02.2017), 

http://www.latimes.com/nation/la-na-nato-defense-spending-2017-story.html 
(07.06.2018).  

356  Deutsche Welle, “Dünyada Savunma Harcamaları 2 Trilyon Dolara Yaklaştı” (t.y.), 

http://www.dw.com/tr/ d%C3%BCnyada-savunma-harcamalar%C4%B1-2-trilyon-
dolara-yakla%C5%9Ft%C4%B1/a-43611673 (07.06.2018).  

357  Şangay Beşlisi’ne üye olan devletler Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan. 

358  M. Turgut Demirtepe ve İbrahim Erdoğan, “Bölgesel Çıkarlar ve Küresel Hedefler 

Odağında Şanghay İşbirliği Örgütü”, M. Turgut Demirtepe ve Güner Özkan (Ed.), 

Uluslararası Sistemde Orta Asya: Dış Politika ve Güvenlik, 1. Baskı içinde (83-
103), Ankara: USAK Yayınları, 2013, s. 85. 
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ardından Hu ile Putin, “dünya meselelerinde tekel” oluşturmayı amaçlayan, 

dünyayı “liderler ve takipçileri” olarak ikiye bölmek isteyen ve diğer ülkelere 

“sosyal kalkınma modelleri empoze etmeye” çalışan herhangi bir gücün (ABD’yi 

işaret etmektedir) bu yöndeki çabalarını reddeden bir “dünya düzeni”ne ilişkin 

ortak bir deklarasyon yayınlamışlardır.  

Çin’in “çok kutuplu bir dünya” hususundaki ısrarına dikkat çeken ve 

ABD’nin Asya’daki askeri ittifaklarını güçlendirme çabalarını bölgedeki 

istikrarsızlığın nedenlerinden biri olarak gösteren 2002 tarihli Savunma Beyaz 

Kitap’ı, tereddüde mahal bırakmayacak bir şekilde ABD’ye meydan okuma teşkil 

etmektedir. Ayrıca 1990’lardan bu yana Çin, esası karşılıklı fayda sağlayan 

işbirliği yoluyla ortak güvenliğe dayanan “Yeni Güvenlik Konsepti”ni ilan etmiştir. 

Bu konsept çerçevesinde ŞİÖ “üç şeytanla” savaşmanın yanı sıra ABD 

hegemonyasına alternatif bir “stratejik ortaklık” geliştirilmesi için de merkezi bir 

konumdadır. Söz konusu amaçların hayata geçirilmesinde Çin, aynı zamanda 

ŞİÖ’nün tamamlayıcısı olarak Japonya, Güney Kore ile Doğu Asya Zirvesi’ni de 

içeren ASEAN+3 forumuna katılım göstermeye de önem atfetmektedir. ŞİÖ’nün 

daha fazla sorumluluk almasının ve daha kapsamlı bir örgüt haline gelmesinin Çin 

tarafından desteklenmesi, Çin’in “kapsamlı bir stratejik ortaklık” inşa etme amacını 

yansıtmaktadır.359 

Yine de iki nedenle Çin’in kurgulamaya çalıştığı örgüt sisteminin başarılı 

olması mümkün gözükmemektedir. Bunlardan ilki Amerikan hegemonyasının 

temelini teşkil eden örgüt yapısının oluşturduğu uluslararası rejimin, işbirliği için, 

böyle bir rejimin hiç olmaması haline göre, daha tercih edilebilir bir kurumsal 

ortam sunmasıdır. Bu nedenle söz konusu rejimi devam ettirmek, yerine yeni bir 

şey koymaktan çok daha kolaydır. Çünkü bu tür rejimler, devletler arasındaki 

anlaşmaları ve bu anlaşmaların ademi merkeziyetçi uygulamalarını 

kolaylaştırmakta, aynı zamanda işlem maliyetlerini azaltarak işbirliği olasılıklarını 

artırmaktadır.360 Ayrıca gerek üye sayısı gerekse kapsadığı alan açısından Çin’in 

başını çektiği örgütlerin, ABD’nin öncülük ettikleriyle kıyaslanması mümkün 

değildir. Bu noktada mevcut hegemon ABD’nin dünyada etkin olan gerek 

ekonomik gerekse politik uluslararası örgütlerde büyük bir hakimiyetinin ve 
yönlendiriciliğinin olduğunu söylemek mümkündür. Ve bu üstünlüğün yakın 

gelecekte Çin tarafından ele geçirilmesi çok da kolay gözükmemektedir. 

 

                                                           
359  William E. Carroll, “China in the Shanghai Cooperation Organization: Hegemony, 

Multi-Polar Balance, or Cooperation in Central Asia”, International Journal of 
Humanities and Social Science, 1 (19), 2011, s. 2-3. 

360  Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation And Discord in The World 
Political Economy, Princeton: Princeton University Press, 2005, s. 244.  



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

911 

SONUÇ: 

Gramsci tarafından ulusal bir çerçevede tanımlanan hegemonya kavramı, 

neo-Gramşiyan düşünürler tarafından geliştirilerek, uluslararası sisteme 

uygulanmış ve dünya hegemonyasının açıklanması için kullanılır hale getirilmiştir. 

Neo-Gramşiyan perspektiften bir devletin içerisinde doğan toplumsal sınıfın 

değerlerinin uluslararasılaşması yoluyla dünya hakimiyetinin/hegemonyasının 

gerçekleştiği ifade edilmektedir.  

Esasen hegemonyanın kapitalist sistemin doğuşuyla birlikte başladığı kabul 

edilmekte olup, bu çerçevede 16. yüzyılda kapitalist sistemin ilk ortaya çıktığı ülke 

olarak kabul edilen Birleşik Eyaletler, aynı zamanda dünyanın ilk hegemon devleti 

olarak da görülmektedir. Takip eden süreçte hegemonya, 19. yüzyılda endüstri 

devrimini gerçekleştirerek dünyanın en büyük kapitalist devleti haline gelen 

Birleşik Krallık’a geçmiş, iki dünya savaşı arası dönemde Birleşik Krallık’ın 

gerilemesi üzerine ise İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da ABD’ye geçmiştir. ABD 

halen sistemdeki temel hegemon olarak kabul edilse de, özellikle Soğuk Savaş’ın 

sona ermesinin ardından, dünyadaki iki kutuplu sistemin dağılmasının yarattığı 

istikrarsızlığın yanı sıra ekonomik gerileyişinin de etkisiyle yeni krizlerle 

karşılaşan Amerikan hegemonyasının geleceği, 2008 yılında yaşanan ve tüm 

dünyayı etkileyen ekonomik krizin ardından daha yüksek bir sesle sorgulanır hale 

gelmiştir. . 

1976 yılında Mao’nun vefatını takiben devlet başkanlığı görevini devralan 

Deng Xioaping tarafından başlatılan piyasa ekonomisi temelli reformlarla hızlı bir 

büyüme yakalayan ÇHC, 2000’li yılların başında imalat sanayinin verdiği destekle 

önemli bir ekonomik güç olarak belirmeye başlamış ve 2008 yılında dünyanın en 

fazla ihracat yapan ülkesi haline gelmiştir. Hatta mevcut projeksiyonlara göre 

yapılan tahminler çerçevesinde, 2020’li yılların ortasında ekonomik büyüklük 

olarak ABD’yi de geçerek dünyanın bir numaralı ekonomisi haline geleceği tahmin 

edilmektedir. Bu durum ÇHC’nin küresel manada bir hegemona dönüşüp 

dönüşmediğinin dillendirilmeye başlanmasına neden olmuştur. 

Neo-Gramşiyan perspektiften yaklaşıldığında bir aktörün hegemon haline 

gelebilmesi için hem ekonomik hem de politik olarak bir güç merkezi haline 

dönüşmesi ve ekonomik ve politik değerlerini kurguladığı uluslararası örgütler 

aracılığıyla tüm dünyaya yayarak, meşrulaştırması gerekmektedir. Bu açıdan 

hegemonya durumu analiz edildiğinde, ÇHC’nin etkileyici büyümesinin tetiklediği 

ekonomik gücüne rağmen, bunun büyük ölçüde dışarıdan finansa edilen bir ihracat 

ekonomisine dayanması dolayısıyla, söz konusu büyümenin son derece kırılgan 

olduğu ve ihraç pazarlarının daralması halinde ekonomik büyümesinin sekteye 

uğrayabileceği iddia edilmektedir. Bunun en güzel örneği ise 2008 küresel mali 

krizinde piyasaların daralması nedeniyle ÇHC’nin ihracatının azalmasına paralel 

olarak büyüme oranındaki düşüştür. 
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Diğer taraftan küresel bir hegemona dönüşmek için ÇHC’nin ekonomik 
altyapısına uygun bir de üst yapı yani sosyo-kültürel ve politik bir çerçeve de 

kurgulaması gerekmektedir. Bunun için Çin batının emperyalist geçmişine karşılık 

kendisini barışçıl bir güç olarak tanımlamak için, büyük ölçüde ahlaki değerleri ön 

plana çıkaran Komfüçyüsçülük’ü devlet politikası olarak benimsemiş ve kendisini 

tüm dünyaya bu şekilde sunmaya çalışmışsa da özellikle sınırları içerisindeki 

Sincan-Uygur özerk bölgesinde uyguladığı şiddet yanlısı politikanın yanı sıra hak 

iddia ettiği Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı sahalarda giriştiği tek taraflı ve 

kışkırtıcı faaliyetler, Çin’in oluşturmaya çalıştığı bu imajı olumsuz yönde 

etkilemiştir.  

Ayrıca Çin’in küresel bir hegemona dönüşebilmesi için hegemonyasının 

temelini teşkil eden ekonomik ve politik değerleri, kurguladığı uluslararası örgütler 

aracılığıyla tüm dünyaya yayarak, meşrulaştırması da gerekmektedir. ABD 

hegemonyasının temelini teşkil eden uluslararası örgüt yapısı büyük ölçüde İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında kurgulanmıştır. Çin, NATO hariç, bu örgütlerin 

tamamına üyedir. Bu örgütlere üye olması her şeyden önce ABD tarafından 

kurgulanan mevcut sistemi kabullenerek, meşrulaştırması manasına gelmektedir. 

Diğer taraftan bu örgütlerin karar alma mekanizmalarındaki ağırlığı da son derece 

sınırlıdır. Bunlara alternatif olarak kuruluşuna öncülük ettiği Asya Altyapı Yatırım 

Bankası ve ŞİÖ gibi örgütler ise, ABD’nin öncülük ettiği örgütlere nazaran, gerek 

üye sayısı gerekse kapsadığı alan açısından son derece yerel kalmaktadır.  

Neo-Gramşiyan perspektiften yapılan analiz çerçevesinde dünya 

hegemonyasının geleceğine ilişkin bir öngörüde bulunulursa, tüm dezavantajlarına 

karşın halen ABD’nin küresel manada hegemonyasını devam ettirdiği ve en yakın 

rakibi olan ÇHC’nin yukarıda belirtilen dezavantajları ve kısıtlılıkları dolayısıyla 

kısa vadede bu durumun değişmesinin pek de mümkün olmadığı söylenebilir.  
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GEORGE WASHINGTON’IN SİYASİ VASİYETİ IŞIĞINDA 

GÜNCEL AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI 

Dr. Efe SIVIŞ* 

ÖZET 

ABD’nin ilk Başkanı George Washington, 17 Eylül 1896 tarihli veda 

konuşmasında diğer devletlerle olan ilişkilerde önceliğin ticaret olması gerektiğini 

vurguladı. Siyasi münasebetler ise minimumda tutulacaktı. Bunun yanında 

herhangi bir devlete sevda ile bağlanılmamalıydı. Böylece özerk bir politika 

uygulanabilecek ve diğer devletlerin düşmanlığı çekilmeyecekti. 

ABD’nin Washington’ın işaret ettiği yörüngeden çıkması, 45. Başkan 

Donald J. Trump’la gerçekleşmedi. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD, dünya 

siyasetinde etkin olmak durumunda kaldı. Bunda, İngiltere’nin süper güç niteliğini 

kaybetmesi etkili oldu. 

Günümüz Amerikan dış politikası incelendiğinde İsrail ve İngiltere ile 

kurulan müttefiklik ilişkilerinin Washington’ın vasiyetiyle çeliştiği görülmektedir. 

21 Aralık 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD Başkanı’nın 

Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesini öngören Tasarı’yı 

128 ülke onaylarken yalnızca 9 ülke reddetti. Oylama, ABD ve İsrail’in 

marjinalleştiğini göstermektedir.  

George Washington’ın her hangi bir devlete dair siyaseten tarafgir olmama 

tavsiyesine uymayan Trump, siyasi vasiyetnamenin esas ayağı olan ticaretin 

yaygınlaştırılması anlayışına da mugayır adımlar atıyor. Trump, göreve başladığı 

hafta, selefi Obama’nın imzaladığı Trans Pasifik Ortaklık Antlaşması’ndan (TPA) 

çıkılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD, böylece Avustralya, 
Brunei, Şili, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapu ve 

Vietnam arasında oluşturulacak Serbest Ticaret Antlaşması’ndan çekilmiş oldu. Bu 

durum, Trump’ın Çin’i rakip gören 18 Aralık 2017 tarihli Ulusal Güvenlik 

Stratejisi ile de çelişiyor. Nitekim TPA, Çin’in artan ekonomik gücüne yönelik 

atılmış bir adımdı. 

ABD’nin yakın zaman içinde Kanada ve Meksika ile 1992 yılında 

oluşturulan Serbest Ticaret Antlaşması NAFTA’dan çıkması öngörülüyor. Buna 

mukabil Trump’ın İngiltere ile karşılıklı ticaret hacmini artırmak istediğini belirten 

açıklamaları, ABD’nin İsrail örneğindeki gibi İngiltere’ye özel bir önem atfettiğini 

teyit ediyor. Amerikan yönetiminin serbest ticarete karşı atması beklenen diğer bir 
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adımının ise ABD – Avrupa arasında müzakereleri yürütülen Transatlantik Ticaret 

Yatırım Ortaklığı’na yönelik olması bekleniyor. 1947 yılında Avrupa’nın 

ekonomik kalkınmasını bizzat finanse eden ABD’nin günümüzde Avrupa ile 

yaşadığı ticari uzlaşmazlıklar ve ticaret savaşları, yeni bir dış politika anlayışına 

işaret ediyor. Amerikan Başkanı Trump’ın AB’den yapılacak çelik ve alüminyum 

ithalatına ek gümrük vergileri getirmesi ve AB’nin misillemede bulunması, 

Trump’ın AB’yi Çin kadar “kötü” olduğunu sadece daha küçük çaplı olduğuna 

yönelik açıklamaları ve Dünya Ticaret Örgütü’nden çıkmaya yönelik verdiği 

sinyaller, ABD’nin George Washington’ın işaret ettiği dış politikanın tam aksi 

istikamette ilerlediğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: ABD, Dış Politika, George Washington, Güvenlik, 

Strateji. 
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KÜRESEL SİSTEMDE “TİCARET SAVAŞI”: ABD-ÇİN 

EKONOMİ-POLİTİK GERİLİMİ 

Arş. Gör. Yasin KARA* 

ÖZET 

“Ticaret savaşı” kavramı dünya kamuoyunda son birkaç yıldır özellikle 

ABD ve Çin arasındaki ekonomi-politik gerilimi ifade etmek için sıkça 

kullanılmaktadır. Dünyanın üretim üssü konumundaki Çin’in sermaye birikimini 

de yapması sonucu büyük bir ekonomik güç hâline gelmesi küresel sistemin lideri 

konumundaki ABD’yi, Donald Trump’ın popülist politikasının büyük etkisiyle, 

korumacılığa (protectionism) yönlendirdi. Tarihe bakacak olursak ne ticaret 

savaşlarının ne de ülkelerin korumacılık uygulamasına gitmesinin yeni şeyler 

olmadığını görürüz. Fakat bizim bu gün için önemli bulduğumuz nokta, iki 

ekonomik güç arasındaki ticaret savaşanın ilk defa büyük oranda ulusüstü şirketler 

tarafından domine edilen, birbirine karmaşık ağlarla bağlı, tarihte görülmemiş 

büyüklükte bir küresel ekonomik sistemde vuku buluyor olmasıdır. 

Bu çalışma için öncelikle ticaret savaşı ve korumacılık kavramlarının 

tarihsel gelişimini analiz edeceğiz. Ardından güncel uluslararası sistemin tarihine 

kısaca bir göz atıp bu gün ne durumda olduğumuzu ve mevcut sistemin 

özelliklerini inceleyeceğiz. Son olarak, ABD-Çin ekonomik geriliminin ne 

olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Bu doğrultuda cevabını arayacağımız 

sorular şunlardır: ABD’nin korumacılık politikasının olası sonuçları nelerdir? Bu 

nevi popülist-ulusal uygulamalar ABD merkezli ulusüstü şirketlerce nasıl 

karşılanacaktır? Sermaye birikimine sahip, nüfuz alanını genişletmek isteyen Çin 

bu korumacılığa karşı ne cevap verecektir? Bu gerilim, uluslararası arenada yeni 

bir bloklaşmaya sebep oluyor mu? Bu sorular üzerinde durmak uluslararası 

ekonomik-politik sistemin geleceğine dair akıl yürütmemizi de sağlayacaktır. Zira 

bilindiği üzere, önüne ticaret-benzeri bir ek almadan kullanılan ve fiziksel 

çarpışma içeren “savaş” ın en büyük sebebi ekonomik çıkar çatışmasıdır. Bu iki 

ekonomik güç arasındaki ticarî/ekonomik çatışmanın sıcak savaşa dönüşmesi 

ihtimali, üzerinde durulmayı hak etmekte ve bunun engellenmesi bir çözüm 

aranması gerekmektedir. Çünkü bu olasılık, küresel sistemi bütünüyle tehdit 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret Savaşı, Korumacılık, ABD-Çin İlişkileri, 

Küresel Sistem, Bloklaşma. 
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GÜVENLİK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İKİ SAVAŞ ARASI 

DÖNEMDE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ 

Onur GÜREL* 

ÖZET 

Hammadde, pazar arayışı ve sömürgecilik rekabetine dayalı olarak 1914-
1918 yılları arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı, evrensel anlamda tüm 
dengelerin alt üst olmasına neden olmuştur. Bu durumdan en çok etkilenen ve 
hedef olarak seçilen ise Balkanlar’dan Yemen’e, Basra’dan Kafkasya’ya kadar 
geniş bir coğrafya da yıllarca hüküm sürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu’dur. Çok 
dilli, çok dinli, çok kültürlü bir politik sistemin getirisi, bağımsızlık ve milliyetçilik 
temelli iç ayaklanmalar ile kaybedilen topraklar sonucunda 20. yüzyılın 
başlangıcında çöküş yaşamaya başlayan İmparatorluk, kuruluşundan 600 yıl sonra 
yerini Genç Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır. İstiklâl Savaşı galibi Genç 
Türkiye, 1923 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni bir 
yapılanma sürecine girmiş ve dönemin uluslararası yapısına uygun olarak özellikle 
ekonomi politikalarındaki değişimler ile gelişmeye yönelik hedeflerini uygulamaya 
koymuştur. 

1929 yılında patlak veren Büyük Ekonomik Buhran’a kadar küresel 
anlamda hâkimiyete sahip liberal ticaret yapma anlayışı ve sınırsız sermaye 
biriktirme düşüncesi yerini Keynesyen anlayış kapsamında içe dönük, korumacı, 
alternatif politikalara bırakmıştır. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği süreçler 
küresel anlamda ele alındığında, Büyük Ekonomik Buhran sonrası Keynesyen 
anlayışa bağlı olarak izlenen Devletçilik politikası ile az gelişmiş bir ülke 
konumunda, dönemin konjonktürüne uygun, değişime ve gelişime açık, faydacı 
yeni politikalar izlendiği görülebilmektedir. Bu bağlamda, 1934 yılında 
uygulamaya konulan Birinci Kalkınma Plânı ve istenilen düzeyde başarının 
sağlanması üzerine 1936 yılında hazırlanan İkinci Kalkınma Plânı, özel teşebbüse 
verilen teşvikler dâhilinde ülkenin hızla sanayileşmesi hedefiyle 
gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın teorik varsayımı, iki savaş arası dönemde (1919-1939) 
Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümlerin güvenlik politikalarına bağlı olarak 
küreselleşme dinamiklerinden bağımsız olarak ele alınamayacağıdır. Çalışmanın 
temel argümanı ise küresel ekonomik sistem ile Türkiye’nin paralellikleri göz 
önünde bulundurularak büyüme konusunda Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkesel 
olarak devlet desteğine bağlı gelişme göstermiş olmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Güvenlik Politikaları, Türkiye 
Ekonomisi, Keynesyen Anlayış, Devletçilik. 
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KÜRESEL EKONOMİK GÜVENLİK BAĞLAMINDA EKONOMİK 

BİR KUTUP OLARAK BRICS’İN ANALİZİ 

Kenan TURGUTOĞLU* 

ÖZET 

Küresel boyutta yaşanan ekonomik güven ve istikrar eksikliği, ekonomik 

güvenliğin tanımlanmasını gerektirmektedir. Küresel ekonomik güvelik 

aktörlerinin ve etkilerinin analizi ise olası kriz ve istikrarsızlıkların önlenmesini 

sağlayabilecektir. Zira başta devletler olmak üzere Bretton Woods sonrası 

uluslararası ekonomiyi şekillendiren Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya 

Bankası gibi örgütler, ABD Merkez Bankası (FED) ile ülke merkez bankaları, çok 

uluslu şirketler, batamayacak kadar büyük şirketler, devlet mülkiyetli şirketler ile 

ulusal varlık fonları, kredi derecelendirme kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, 

küresel yönetişim zirveleri, yükselen piyasa ekonomileri ve birliktelikleri gibi çok 

boyutlu global oyuncular, güçleri oranında küresel ekonomik istikrarı etkileme ve 

yönlendirme yetisine sahiptir.   

Bu bağlamda küresel ekonomik düzen için alternatif bir ekonomik kutup 

olarak literatürde değerlendirilen Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin ve 

Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS’in analizi, uluslararası ilişkilerdeki 

ekonomik ve politik rekabeti anlamlandırmak için hayati konumdadır. Zira BRICS 

üye devletlerinin “Yeni Kalkınma Bankası” ve “BRICS Koşullu İhtiyat Fonu 

Düzenlemesi” gibi açılımların çok boyutlu ve yönetişimsel küresel ekonomik 

güvenliğe katkı sağlayacağı aşikardır. Bu doğrultuda çalışmada söz konusu 

dinamiklerin IMF ve Dünya Bankası’nın rolünü mü ikame edeceği? yoksa 

Hiyerarşik olarak alt düzeyde mi? kalacağı sorularının analizi yapılacaktır. Bu 

analiz bağlamında da uluslararası sistemin hâlihazırda içinde bulunduğu ekonomi-
politik çıkmazlarının ve rekabet alanlarının doğru anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik, Güvenlik, Küresel Ekonomi, Uluslararası 

Sistem, Küresel Ekonomik Güvenlik. 

ABSTRACT 

Lack of economic confidence and stability on a global scale requires that 
economic security be defined. An analysis of the global economic security actors 
and their impacts will ensure that possible crises and instabilities are avoided. 
Nation states in particular, organizations such as the International Monetary Fund 
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(IMF) and the World Bank that shaped the international economy after Bretton 
Woods, US Federal Reserve (FED), other central banks, multinational 
corporations, too big to fail companies, state own firms,, credit rating agencies and 
non-governmental organizations, global governance summits, emerging market 
economies and unions have the ability to influence and direct global economic 
stability in proportion to their strengths. 

In this context the analysis of BRICS by Brazil, Russia, India, China and 
South Africa, where alternative economic poles are evaluated for the global 
economic order, is vital for understanding the economic and political competition 
in international relations. It is clear that BRICS member states' "New Development 
Bank" and "BRICS Contingent Reserve Fund Regulation" will contribute to 
multidimensional and governance global economic security. In this line of work, 
will the dynamics be replaced by the role of the IMF and the World Bank? or is it 
hierarchically lower? will be done analysis of the questions In the context of this 
analysis, it is aimed to understand the economic-political dilemmas and 
competition areas of the international system and the global economic security. 

Keywords: Economic, Security, Global Economy, International System, 
Global Economic Security. 

GİRİŞ  

Yirmi birinci yüzyılda iki sismik şok etkisi yaratan olay, uluslararası 

sistemin temelini sarsmış ve uluslararası ilişkileri etkisi altına almıştır. 11 Eylül 

2001 yılında yaşanan terör saldırısı ve 2008 yılının Eylül ayında Lehman 

Brothers’ın iflası ile patlak veren küresel finansal kriz. 11 Eylül saldırıları sonrası 

güvenliğin değişen doğası karşısında ABD’nin uluslararası hukuku yadsıyarak 

önleyici doktrin ile küresel dünyayı askeri manada tek satıh hale getirmesi ile 
birlikte uluslararası siyasette çok taraflı platformların varlığının yadsınması ve tek 

kutuplu bir dünya endişesi gündeme taşınmıştır. Ekonomik küreselleşme ile 

sınırları geçirgen hale gelen dünyanın gittikçe homojenleşmesi ile birlikte ulus 

devletlerin yaşadığı egemenlik açmazları, bu tabloyu daha da olumsuz hale 

getirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Irak müdahalesi ile ayyuka 

çıkan uluslararası ilişkilerdeki siyasi görüş ayrılıkları ve küresel ekonomide 

yükselen güçler olarak lanse edilen ülkelerin siyaseten ve ekonomik olarak görünür 

olması, eş zamanlı gelişmeler olarak deneyimlenmiştir.  

Uluslararası ekonomide derin ve kalıcı etkileri olan ve devletlerin dış 

politika davranışlarını değişime uğratan ikinci olay ise 2008 Küresel Finans Krizi 
olmuştur. Bu doğrultuda küresel boyutta yaşanan kriz sonrasında ulus devletlerin 

ve küresel ekonominin yaşadığı güven ve istikrar sorunu, ekonomik güvenliğin 

ulusal güvenlik konseptindeki önemini hatırlatmış ve analizini elzem hale 

getirmiştir. Bu kriz ve istikrarsızlık durumunun tekrarlanmaması ve önlenebilmesi 
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için küresel ekonomik güvenliğin, özellikle aktörlerinin ve etkilerine mercek 

tutulması gereklidir. Küreselleşme çağında serbest ticaret ve piyasa koşulları 

üzerine şekillenen neoliberal ekonomik düzende küresel ekonomik istikrarsızlıklar 

karşısında ulus devletin etki ve hareket alanı gün geçtikçe daralmaktadır. Küresel 

ekonomi, son yirmi yıldır finansal ve parasal hareketlilik ile birlikte 

öngörülemeyen bir dinamikte büyürken, ulus devletlerin tekil olarak kendi 
ekonomik güvenliklerini sağlama ve korumasını neredeyse imkânsızlaştırmaktadır. 

Bu bağlamda bütüncül bir küresel ekonomi algısının olmaması, ekonomik 

küreselleşmenin çıktılarının ulusal ekonomik politikalarla eş güdümlü hareket edip 

etmeyeceği sorunu ve özellikle gelişmekte olan ülkeleri aleyhine gelişen 

dinamikler ortaya çıkmaktadır.  

Küresel ekonominin dinamikleri, devletlerin egemenlik alanını daraltırken, 

diğer taraftan başat uluslararası ilişkiler aktörlerini daha güçlü ve etkin bir direnç 

göstermek ve ulusal ekonomik güvenlik sağlamak için gruplaşmaya ve birlikte 

hareket etmeye zorlamaktadır.  Ekonomik küreselleşme sürecinde bazı devletlerin 

özellikle yükselen piyasa ekonomilerinin Batı mahreçli küresel ekonomik 

politikalara kendi çıkarlarına uygun yön vermek için adeta bloklaşma yoluna gittiği 

görülmektedir. Her biri küresel ekonomik güvenliğin aktörü olarak eylemleri ve 

kararları ile etkileyen bu gruplaşmalar yanında başta devletler ve Bretton Woods 

sonrası uluslararası ekonomiyi şekillendiren Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya Bankası (DB) gibi örgütler olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Merkez Bankası (FED) ile diğer ülke merkez bankaları, çok uluslu şirketler, kriz 

sonrası ayyuka çıkan batamayacak kadar büyük şirketler, devlet mülkiyetli şirketler 

ile ulusal varlık fonları, kredi derecelendirme kuruluşları ve sivil toplum 

kuruluşları, küresel yönetişim zirveleri çok boyutlu global oyuncular, güçleri 

oranında küresel ekonomik güvenlik ve istikrarda etkileme ve yönlendirme yetisine 
sahiptir. 

21. yüzyıla Batıya nazaran ekonomilerindeki büyüme oranları açısından 

daha umut verici giren bazı ülke ve ülke grupları, küresel siyaset ve ekonomide 

hegemonik senaryolarda başat aktör olarak konumlandırılmıştır. Bu vizyoner 

analizlerin en kayda değer olanını  Goldman Sachs Yatırım Bankası 

ekonomistlerinden Jim O’Neill, gelecek yarım yüzyılda küresel eğilimleri tahmin 

etmeye yönelik ekonomik bir model içerisinde Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 

ekonomik gruplaşma fikrini analizi akademik literatüre dahil etmiştir. 

(O’Neill,2001:3) Bu birlikteliğin küresel ekonominin merkezinin 21. yüzyıl 

ortalarında G-8 gibi Batı dünyasının ekonomik platformlarından gelişmekte olan 

Güney ülkelerinin yaratacağı ekonomik güç dengesine geçişin sembolü olacağı 

iddia edilmiştir.  

Öte yandan hegemonik iddialara teorik olarak bakıldığında ise 

Wallerstein’ın hegemonya dönemleri akla gelmektedir. Hegemonya, değişken olup 

üretim avantajı üzerinden süre giden bir durumdur. Bu bakımdan uluslararası 
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sistemin oyun ve kurallarını belirleyebilen ve uyulmasını sağlayabilen bir 

hegemonyanın aynı zamanda görece gücünü ve üstünlüğünü ekonomik olarak da 

sürdürmesi gerekmektedir. (Wallerstein, 2010:23) Bu bakımdan ABD 

hegemonyasının askeri boyutta güç kaybetmesi olası olmasa da gelecek elli sene 
içinde mevcut iktisadi yönlendiren aktör olma konumunu kaybetme tehlikesi, 

uluslararası ilişkiler gündeminin başat konularının başında gelecektir. Hegemonyal 

çevrimin daha çok Çin Halk Cumhuriyeti üzerinde yoğunlaşması ile hegemonyanın 
doğuya kayacağı kabulü yaygın hale gelmeye başlamıştır. Diğer taraftan ABD 

karşısında askeri anlamda tek bir devletin hegemonyal varlık gösteremeyeceği 

gerçeğinden hareketle ekonomik güç temelli bir üstünlük üzerinden ülke ve ülke 

grupları, hegemonyal senaryolarda gündem konusu olmuştur. Bu doğrultuda hem 

sahip oldukları enerji kaynakları hem doğru üretim tercihleri ile 2008 küresel 

finans krizinden de Batı’ya tedricen daha az etkilenerek küresel ekonomide dikkat 

çeken yükselen piyasa ekonomileri, kriz sonrası parasal genişlemenin verdiği 

ivmeyi de pragmatik şekilde kullanmayı bilmiştir.  

Çeşitli ekonomipolitik gelişmeler karşısında BRIC kavramının, çok kutuplu 

uluslararası ekonomik ve siyasi düzen talebi bulunan aktif bir birliktelik olarak 

pratiğe dökülmesi özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde Batı tekeline 

alternatif bir ekonomik kutup öngörüsü ve heyecanı yaratmıştır. Bu bağlamda 

küresel ekonomik düzen için alternatif bir ekonomik kutup ya da blok olarak 

literatürde atıf yapılan ve Güney Afrika’nın da katılımıyla günümüzdeki halini alan 

BRICS’in  analizi, uluslararası ilişkilerdeki ekonomik ve politik rekabeti 

anlamlandırmak için hayati konumdadır.  

Zira BRICS üye devletlerinin “Yeni Kalkınma Bankası” ve “BRICS Koşullu 

Rezerv Düzenlemesi” gibi açılımların çok boyutlu ve yönetişimsel küresel 

ekonomik güvenliğe katkı sağlayacağı aşikardır. Bu doğrultuda çalışmada söz 

konusu dinamiklerin IMF ve Dünya Bankası’nın rolünü mü ikame edeceği? yoksa 

Hiyerarşik olarak alt düzeyde mi? kalacağı sorularının analizi uluslararası sistemin 

hâlihazırda içinde bulunduğu ekonomi-politik çıkmazlarının ve rekabet alanlarının 

doğru anlaşılması ile küresel ekonomik güvenliğin değişen doğasının tanımlanması 

amacına hizmet edeceği düşünülmektedir.   

1. KÜRESEL EKONOMİK GÜVENLİK ve BRICS 

KURUMSALLAŞMASI  

Küresel ekonomik güvenliğin modern anlamda 20. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra tesis edilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Bu dönemden önce 

ülkeler arasında ikili ilişkiler dışında ticari ilişkileri düzenleyen veya teşvik eden 
her hangi birçok taraflı kapsamlı anlaşma veya kuruluşa rastlanmaması, modern 

anlamda bir dünya ticaret ve finans sisteminden söz etmeyi mümkün 

kılmamaktadır. Söz konusu dönemde Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ile 
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birlikte Fransa ve Almanya gibi büyük ekonomilerin para birimleri gibi salt altın 

standardına sabitlenen İngiliz Sterlini de değer yitirerek serbest kur ile 

belirlenmeye başlanmıştır. Böylece tedavüle sürülen kağıt paranın eldeki altın 

miktarı ile tanımlanmasına ve diğer paralar karşısında sabit kur üzerinden 

değerlendirilmesine dayanan sistem çökmüştür.(Erdem, 2016:299-300)  

İki Dünya Savaşı arasında ise ulusal çıkarlarına yönelik olarak kendi 

paralarına ve uluslararası tedavülde dolaşmasına tek taraflı müdahaleleri ile yön 

veren devletler, korumacı önlemlerle adeta İkinci Dünya Savaşını hazırlamışlardır. 

1929 Büyük Ekonomik Buhran’ın neden olduğu dünya çapında durgunluk ve 

işsizlik bulaşıcı etkisi (Özdal, 2008:155) ile küresel ekonomik güvensizliğin 

yayılmasına, ulusal ekonomik bağımsızlığın askeri yollarla elde edilmesine zemin 

hazırlamıştır. Değişken döviz kurları, krizi dışa yönlendirme için korumacı 

denetim tedbirleri, uluslararası para sisteminde kaosa sebep olmuştur. Devletlerin 

parasal ilişkilerde tek taraflı belirleyici tutumunun verdiği zararlar, savaş 

sonrasında sabit döviz kurlarına ve çok taraflı düzenleyici kurumlara ihtiyaç 

noktasında görüş birliğine adeta zemin hazırlamıştır.     

Henüz İkinci Dünya Savaşı bitmeden ABD’nin müttefikleriyle birlikte 1944 

yılı Temmuz ayında uluslararası para/finans hukuku rejimini düzenleme ihtiyacı, 

savaş öncesi kaosunun tekrarlanmaması arzusunu ve savaş sonrası kendisinin 

ekonomik hegemonyasının kabul ettirilmesinin gösterisi olarak okunabilir. İkinci 

Dünya Savaşı’nın gidişatı ile ortaya çıkan askeri güvenliğin ve gücün sürdürülmesi 

gereksiniminin giderilmesi, ABD açısından liberal ekonomik düzenin küresel alana 

yayılması ile mümkün olacaktı. Bu doğrultuda ABD, 1944 yılında uluslararası 

ödemeler sistemi başta olmak üzere dünya ticaretini serbestleştirecek ticari ve mali 

bir sistem kurma çabası içine girmiştir.  Dünyanın askeri ve siyasi geleceğinin 

henüz belli olmadığı bu dönemde küresel ekonomik güvenliğin temeli, ABD 

dolarının altına diğer ülke paralarının da ABD dolarına bağlandığı bir altın döviz 

standardına dayandırılmıştır. (Oran, 2001:480) Dünya savaşı ile sekteye uğrayan 

uluslararası ekonomik sistemi yeni baştan regüle eden Bretton Woods sistemi, 

ABD’nin doları altına sabit bir fiyat ile 35 dolar 1 ons altın üzerinden 

dönüştürmeyi garanti etmesi üzerine kurulmuştur. (Öztürk, 1996: 367) Üye 

devletlerin para birimlerinin değiştirilebilmesini garanti eden ve iktisadi konularda 

işbirliği için uluslararası bir kurumsallaşma getiren bu sistem, ABD’nin savaş 

ertesindeki ekonomik gücünü dünya para sistemine yansıtmayı amaçlamaktaydı. 

Karar alma usul ve esasları açısından her üye devletin ekonomik gücüne 

sabitlenen kota uygulaması baştan itibaren eşitlik ve adalet beklentisini boşa 

çıkarırken ekonomik diplomaside askeri gücün zaferinin tezahürü 
görünümündeydi. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Uluslararası Para Fonu 

(IMF)’nin kurulması, üye ülkeleri olası ödemeler dengesi sarmalı üzerinden 

hakimiyeti altına almayı öngörüyordu. Öte yandan kuruluş yıllarında IMF’ye 

uluslararası finans ve ekonomik sistemin güvenliği için ülkelerdeki merkez 
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bankalarının görevini üstlenecek bir son borç verme mercii işlevini yürütecek her 

hangi bir rol atfedilmese de, daha sonraki yıllarda iktisatçılar arasında IMF’nin 

sınırsız likidite yaratarak krizlere karşı kilit bir rol üstlenip üstlenmeyeceği görüş 

ayrılıkları yaşanmıştır. (Başkol, 2014:87) Bretton Woods ikizlerinden diğeri Dünya 

Bankası (DB) ise savaş sonrası yeniden inşa edilecek ekonomilere yönelik finansal 

projelerin takibi ve gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır. (Oran, 2001:482)  

Küresel ekonomik güvenliğin sağlanması, korunması ve savaş sonrası 

ekonomik yapılandırmaların liberal düzen içerisinde ilerlemesi amaçlarını taşıyan 

Bretton Woods sistemi ve ilkeleri,  ABD ve Batı dünyasının Savaş sonrası 

hakimiyetini iktisadi olarak yansıtan araçlar olmuştur. Savaş henüz bitmemişken ve 

dünyada askeri ve siyasi gelecek belirsizliği varken barış dönemi ekonomik 

sistemin tasarlanması, ulusaldan küresele ekonomik güvenliğin tesis edilmesi 

gerekliliğini ve ekonomik parametrelerin uluslararası siyasetteki yerini göstermesi 

açısından çok önemlidir. Bretton Woods’ta kurulan sistemin kapitalist ekonominin 

dünyasında geçerli tek sistem olması için atılan adımlardan sonra Soğuk Savaş’ın 

hissedildiği ilk yıllarda Batı bloğunun lideri olan Birleşik Devletler, askeri 

güvenliğin hamisi olmak yanında Marshall Planı kapsamında ekonomik yardımlar 

ile bloğun ekonomik güvenliğini sağlamaya dönük münferit adımlar da atmıştır.  

Doğu ve Batı blokları arasında askeri güvenlik konularında anlaşma 

belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar, bloklar arası ekonomik mücadele en az 

seviyede seyretmiş ve blok üyesi ülkelerin ekonomik güvenliği bir tarafta ABD, 

diğer tarafta SSCB’nin belirlediği düzlemde sağlanmıştır. 1970’li yıllara 

gelindiğinde silahsızlanma çabalarının, uluslararası iktisadi konuları ikincil plana 

daha da ittiği hissiyatı gittikçe hakim olsa da, ilerleyen yıllarda Soğuk Savaş 

boyunca ekonomi-politika arasında var olan suni ayrılığı ortadan kaldıran, iktisadi 

olanı görülebilir kılan ve değerinin anlaşılmasını sağlayan önemli uluslararası 

gelişmeler yaşanmıştır. Bretton Woods sisteminin en azından para sisteminin 

1971’de hukuken sona ermesi,361 Avrupa’da oluşturulan entegrasyonun ekonomik 

bir güç olarak ortaya çıkması, Japonya’nın olağanüstü ekonomik ve ticari 

performansı, yeni uluslararası üretim modellerinin geleneksel iktisadi ve siyasi 

düzene çok boyutlu meydan okumaları ve bu sayede ABD uyruklu şirketlerin 

kendilerini ABD’ye yatırım yapma konusunda zorunlu hissetmemeleri, 

Sovyetler’in iktisadi ve siyasi olarak dağılması, Çin’in iktisadi rejimini 

yumuşatarak ülke ekonomisini Batılı girişimcilere açması ve Uzak Doğu 

ülkelerinin gelişim ve sanayileşme seviyeleri ile Batı’ya rakip olarak sahneye 

                                                           
361  Bretton Woods sistemi, bir altın döviz standardı olduğu için dünyada altın stokunun 

ABD doları kadar artmaması ve altının dolar karşılığı fiyatının sabit kalması, politik 

olarak ABD’nin Vietnam savaş harcamaları ile birleşmiş ve ABD’yi parasının değer 

kaybını önlemek için sistemden vazgeçmeye zorlamıştır. Sistemin yaşatılamaması ya 

da sürdürülemez olarak görülmesinin arkasında yatan nedenler çok yönlüdür. (Öztürk, 
2003: 369-389)    
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çıkmaları gibi gelişmeler ekonomi ve politika arasındaki ince çizgiyi belirsiz hale 

getirmiştir. (Duman, 2002:2)  

1970’li yıllardan itibaren tersine dönen bu süreçte devletin ekonomide artan 

rolünün, bütçe açıkları, işsizlik, ekonomilerde durgunluk gibi bireylerin tek başına 

çözüm bulamayacakları sorunların ortaya çıkmasına sebep olduğu görülmüştür. 

Enflasyon ve işsizliğin birlikte ilerlediği ve ekonomik büyümenin yavaşladığı 

böyle bir ortamda Keynesyen ekol, ekonomik güvenlik ve geleceği tesis etmede 

yetersiz kalmıştır. (Guerrieri, Padoan, 1986:35-36) Dönem dönem kapitalizmin 

dönüşüm geçirerek ekonomik olarak güvenli olanın tanımının değiştiği 

görülmektedir. Piyasa mekanizmasının önündeki engellerin kaldırılması ve 

özgürleştirilmesi ile devletin ekonomideki etkinliğinin azaltılması yaklaşımını 

savunan neo-liberalizm döneme damga vurmaya başlamıştır.  

İki kutuplu sistem boyunca her ne kadar zaman zaman ekonomik 

parametreler, analizlere dahil edilse de ikincil politika kategorisinde 
değerlendirilmeye yer almaya devam etmiştir. Aynı şekilde ulusal ekonomik 

güvenlik ise devletlerin ekonomik çıkarları ile tanımlanırken uluslararası siyasal 

sistemin elverdiği ölçüde kaygı duyulan bir alan olarak literatürde yerini almıştır. 

Özellikle İkinci Dünya savaşı sonrası iktisadi gelişmelerin siyasetten ayrı ve suni 

bir ayrılık içerisinde konumlandırılmasının altında ABD ve SSCB’nin zımni olarak 

blokları içerisinde ve bloklar arasında uluslararası ekonomik ilişkilerin nasıl ve 
hangi kurumlar aracılığıyla işleyeceği konusunda anlaşmaya varmaları olduğu 

söylenebilir. (Duman, 2002:3) Bunun sonucunda ekonomik konular, farklı iktisadi 

teoriler ve ideolojiler temelinde uluslararası çatışmaların konusu olmaktan uzak 

şekilde bloklar içinde uyumlu şekilde nispi kapasite olarak değerlendirilmiştir.  

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren küreselleşme olgusu başta ekonomik 

olmak üzere siyasi ve sosyal açıdan hayatın her alanına sirayet eder hale gelmiştir. 

Kendi kurumlarını ve değerlerini inşa etmeye haiz olan bu kavram, günümüzde 

devletin iç ve dış politika hareket kabiliyeti üzerine yaptığı baskı ile egemenlik 

mefhumunun doğrudan belirleyeni haline gelmiştir. Küreselleşmenin ekonomik 

tarafının ağır bastığı etkileri ve sonuçlarıyla aşikardır. Siyasal ve kültürel 

boyutlarını da daha çok ekonomik boyutun birer sonucu olarak ele almak doğru 

olacaktır. Zira küreselleşmeyi aslında ideolojik kılan bu ekonomik boyuttur. 

Ekonomik küreselleşme bu açıdan dünya ölçeğinde karşılıklı ekonomik 

etkileşimlerin yoğunlaşmasını ve yaygınlaşmasını ifade etmektedir.  

Üretim ve finansal faaliyetlerin herhangi bir coğrafi sınır içerisinde 

kalmadan daha düşük maliyet, daha az risk ve daha yüksek karlılık beklentisi ile 

küresel ekonomi boyunca yayıldığı görülmektedir. (Göngen, 2013:123) 

Küreselleşme ile birlikte sistematik ve kalıcı bir şekilde ekonomik rekabet 

edebilirlik, doğrudan yatırımların istikrarı, serbest piyasa ekonomisinin sürekliliği 

gibi hususlar ulusal liberal ekonomilerde ana gündem maddesi olurken, dış politika 

ajandalarında da ekonomik fırsat ve tehditlere karşı ulusal güvenlik önlemleri ön 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

927 

sıralarda yer bulmaya başlamaktadır. (Cebeci, 2008:27) Ulusal finans piyasalarının 

sınır tanımayan hareketlere maruz kalması ve herhangi bir kontrole bağlı olmaya 
doğası, uluslararası rekabette hakimiyet kurulmasını ve ekonomik istikrar 

kazanımını zorlaştırmaktadır. Gün geçtikçe döviz kurları, finansal teknolojik 

yenilikler, ekonomik gerçeklikleri dönüştürerek spekülatif kazançların seviyesini 

hiç olmadığı kadar yükseltmektedir. Bu açıdan uluslararası sermaye akımlarının bu 

spekülatif ataklara göre yönünü çevirmesi ile birlikte yeni finansal aktör ve 

enstrümanlar piyasaya hakim olmaya başlamıştır. Ekonomik küreselleşmenin 

küresel ve ulusal ekonomik güç sağlama ve sürdürmenin odağına yerleşmesine 

sebep olan bu gelişmeler, ekonomik güvenliği sağlama konusunda ulusal 

otoritelerin politika üretmelerini zorlaştırmaktadır. (Aydemir, Kaya: 2007: 273)  

Bu bağlamda bazı ülkeler mali alanda önleyici politikalar uygularken bazı 
ülkeler sürdürülebilir büyüme sağlamak için dolaysız yabancı sermaye girişlerini 

özendirici mali politikalar izleyebilmektedir. Sıcak para niteliğindeki kısa vadeli 

sermaye akımları, ulusal liberalleşme evresini tamamlayamamış ülkelerde 

istikrarsızlığa yol açabilmektedir.(Aydemir, Kaya, 2007:274) Spekülatif kazancın 

cazibesi ulusal ekonomik istikrarın üzerinde baskı oluşturmaktadır. Uluslararası 

sermaye akımları, finansal enstrüman ve küresel ekonomik aktörlerin çeşitliliğini 

arttırırken ulusal tasarrufu yeterli olmayan gelişmekte olan ülkelerde büyüme ve 

istihdam artışı beklentisi oluşturmaktadır. Kontrolsüz uluslararası sermayenin 

yönünü çevirdiği ulusal ekonomilerde kronik hal alan faiz arbitraj kazancı sağlayan 

sıcak para şeklindeki yabancı sermaye, yüksek faiz ve spekülasyon güdüsüyle 

hareket ederek ekonomik güvenliğe en büyük tehditlerden birini 

oluşturmaktadır.362  

Ekonomik güvenliğin küresel analizini yaparken uluslararası ekonominin 

otonom bir uluslar-üstü (supranasyonal) küresel ekonomik sistem modeli arz 
etmediği hatırlanmalıdır. Dünya ticaret sistemi kendi kurallarıyla yönetilen 

münhasır bir ekonomi sistemine sahip olmadığına göre uluslararası ekonomi terimi 

ekonomik ilişkilerle siyasî süreçler arasındaki karmaşık karşılıklı etkileşimin 

süregeldiği bir analiz düzeyi olarak tanımlanabilir. Zira bu etkileşimi yansıtan 

ilişkiler açısından ulusal ekonomiler, uluslararası malî pazarlar ve ulus-aşırı 

şirketlerin hakim olduğu tek bir küresel ekonomi algısını gerçekleştirmek ve 

korumak zordur. Ulusal politika ve eylemlere önem vermeksizin uluslararası 

piyasa güçlerinin belirlediği bir küresel ekonomi tezahürü ekonomik 

küreselleşmenin merkezindeymiş gibi algılansa da ulusal ekonomik çıkar ve 

                                                           
362  Söz konusu "sıcak" para hareketlerini uyaran ana iktisadi değişkenin yurt içi reel faiz 

ile yabancı paranın (doların) yıllık aşınması arasındaki arbitrajdan doğduğu 

bilinmektedir. Örneğin Türkiye bu tür sermaye girişlerini yüksek reel faiz ve düşük 

döviz kuruna dayalı spekülatif arbitraj (korunmamış faiz paritesi) sayesinde 
çekebilmektedir. (Yeldan,2015)    
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politikalar ekonomik temellerin ve onunla ticaret yapan şirketlerin gücünü ve 

sürdürülebilirliğini korumak için hala gereklidir. (Fischer, 2003:2)  

Bu paralelde devletlerin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde ekonomi 

yönetimindeki rolünün azalmadığını ispatlayacak şekilde devlet güdümlü 

ekonomiler otarşi ve devlet planlamasıyla uluslararası ekonomiyi yönetmek veya 

yönlendirmek için politikalar üretmektedir. 2008 Küresel Finans Krizinin de gözler 

önüne serdiği gibi küresel mali ve finansal istikrarın sağlanması ve korunması, bu 

algının sürdürülmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bütüncül bir küresel ekonomi 
algısının ulusal ekonomi politikalarla eş güdümlü hareket edip etmeyeceği sancılı 

bir süreçtir. Farklı ulusal para ve maliye politikaları ile ticaret anlayışları 

öznelleşirken, küresel ortak paydalarda buluşarak ekonomik refah ve istikrarın 

sürdürülmesi  en önemli açmazdır Bu minvalde küresel boyutta ekonomik 

güvenliğin tümevarımsal veya tümdengelimsel yöntemlerle belirlenmesi, küresel 

aktörlere ve eylemlerine göre değişiklik göstermektedir. 

İnsani, sosyal, ticari, politik, ulusal, bölgesel ve küresel çıkarlar ile hareket 

eden ve çok çeşitli perspektiften küresel ekonomik güvenlik konularına odaklanan 

her boyuttaki uluslararası ilişkiler aktörünün katkısı ve etkisi, güvenlikleştirilen bu 

süreci anlamak için elzemdir. Başta ulus devletler ya da AB gibi yetki devredilen 

ulus-üstü örgütler ve IMF, DB gibi başat örgütler olmak üzere küresel ekonomik 

güvenlik dinamiklerini belirleyen aktörler çok boyutludur. (Ergin, Çomak, 2014:3) 

Küresel ekonomide etkinlik dereceleri ve ekonomik istikrarı sağlama 

potansiyelleri, koşullara göre değişken olan aktörler kamusal, özel, toplumsal, 

bölgesel ve küresel niteliklere sahiptir. Tümevarımsal şekilde ulusaldan küresel 

boyuta doğru sıralama yapmak gerekirse FED ile diğer ülke Merkez Bankaları, çok 

uluslu şirketler, batamayacak kadar büyük şirketler, devlet mülkiyetli şirketler ile 

ulusal varlık fonları, kredi derecelendirme kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, 

küresel yönetişim zirveleri gibi aktörler küresel ekonomik istikrarı ve büyümeyi 
belirlemede söz hakkına sahiptir. 

 Bu bağlamda BRICS oluşumu, zirve diplomasisi ve kurumsallaşma 

adımları küresel ekonomik güvenlikte pozitif olarak ayrışarak önemini her geçen 

gün arttırmaktadır. Bölgesel bir aktör olsa da etkinlik alanı global düzeyde olan bu 
birliktelik, uluslararası ekonomik düzen için çizdiği vizyon açısından kritiktir.  

2. BRICS ve ZİRVE DİPLOMASİSİ  

21. yüzyıl uluslararası düzeninde büyük güçler ile yeni ortaya çıkan 

güçlerin arasındaki dengede ağır basan tarafın analizi çok değişkenli ve çok 

boyutludur. Belki de bu noktada kurulu düzen için en kritik ve tehditkar olan 

unsur, uluslararası sistem senaryosunun yüzyıllardır başlıca özelliği olan Batı 

hegemonyasının bir desantralizasyon sürecine girme olasılığıdır. Bu açıdan 1990’lı 

yıllarda Japonya’nın, 2000’lerin başında Çin’in ve daha sonra piyasa 
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ekonomilerinin doğudan yükselişi çok kutuplu senaryoları gündeme getirmiş ve 

ekonomi temelli güvenlik senaryoları, küresel ekonomipolitiğin odağı haline 

gelmiştir. 

Bu paralelde yaşadığımız yüzyılın hemen başında dünyanın giderek daha 

fazla Asya merkezli olduğunun savunulması ile eş anlı olarak Goldman Sachs baş 

ekonomisti Jim O’Neill tarafından uluslararası ekonomi politik gündemine taşınan 

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'i temsil eden BRIC kısaltması, içerdiği ülkelerin 

küresel ekonomide giderek artan oranda önemli bir rol oynayacağı ve tek kutuplu 

uluslararası ekonomipolitik sistemin sürdürülemez olduğu kabulü üzerine 

tasarlanmıştır. Yüksek büyüme oranlarıyla küresel ekonominin motoru olarak 

nitelendirilen söz konusu kısaltma, bir sonraki yarım yüzyıl boyunca küresel 

ekonomik eğilimleri tahmin etmek için bir ekonomik modelleme uygulamasının bir 

parçası olarak ortaya çıkmıştır. O'Neil, gelişmekte olan bu ülke grubunun 21. 

yüzyılın ilk çeyreği sonunda G-7 ülkelerini geride bırakacaklarını iddia etmiştir. 

(O’Neill; 2013) 

2003 yılında yayımladığı bir başka makale ile daha önceki bulguları 

somutlaştıran Goldman Sachs, gelecek yarım yüzyıl boyunca BRIC ekonomilerinin 

dünya ekonomisinde en önemli büyük güç olabileceğini öngörmekteydi. (Zhang, 

2011) Bilindiği üzere Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra uluslararası 

ilişkilerde kaybolan güçler dengesi, yerini ‘tek kutuplu’ bir düzen içerisinde 

Amerikan hegemonyasına bırakmıştır. Bu durum 11 Eylül saldırıları sonrası ABD 

dış politik tutumları ile desteklenmiştir. Zira söz konusu dönemde BRIC 

devletlerinin toplam nüfusu, üretimi, enerji tüketimi, asker sayısı ve askeri 

harcamalarından oluşan bazı ulusal güç kapasitesi unsurları indeksinin toplamı G-5 
grubunun toplamından fazla olduğu göz ardı edilmekteydi. (Erdem, 2016:319) Bu 

minvalde ekonomik gerçekleşmeler baz alınarak yapılan analizlerde global 
ekonomik gücün yakın gelecekte geleneksel ekonomik lider olarak gösterilen G7 

grubundan, BRIC grubuna geçebileceği ve dünyanın ekonomik liderliğine BRIC 

ülkelerinin oturabileceği tartışmaları yapılmaya başlanmıştır. Goldman Sachs’ın 

2050 yılında dünyanın en büyük ekonomisinin Çin, üçüncü büyük ekonomisinin 

Hindistan, dördüncü büyük ekonomisinin Brezilya ve altıncı büyük ekonomisinin 

ise Rusya olacağı öngörüsü dikkat çekicidir. Ek olarak Çin ve Hindistan’ın imalat 

ve servis sektöründe, Brezilya ve Rusya’nın ise ham madde tedarikinde küresel bir 

aktör olacakları tahmini, (Hau vd., 2012:188) pragmatik temelleri olması ve 

gerçekleşme verilerine dayanması nedeniyle politik ve iktisadi düzlemde komplo 

teorisi olarak algılanmamıştır.  

ABD’nin tek taraflı politik ya da askeri müdahaleleri ile Batı’nın “biz ve 

ötekiler” konumlandırması, BRIC gibi ülkeleri gruplaşmaya ittiği genel kabul 

gören bir görüştür. Aynı dönemde ABD’nin askeri güvenliğinin kendi 

anavatanında sarsılması ve ekonomik göstergeler açısından Çin’in geride kalması, 

ABD ulusal askeri ve ekonomik güvenliğini tedirgin etmiştir Tüm bu gelişmeler, 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

930 

gelişmekte olan ekonomilerde ve yükselen piyasalarda ABD’nin hegemonya 

döneminin sonuna gelindiğine, ‘çok kutuplu’ bir uluslararası sistem kurulması 

arayışının sesli telaffuz edilmesine kaynaklık etmiştir. 

 

Tablo 1. 1990-2017 Yılları Arasında BRICS Ülkelerinin Dünya İhracatı 

İçerisindeki Payı (%) 

DÖNEM 1990 2000 2010 2015 2016 2017 

EKONOMİ             

Brezilya  0,90 0,85 1,32 1,16 1,16 1,23 

Çin  1,78 3,86 10,32 13,76 13,08 12,78 

Hindistan  0,51 0,66 1,48 1,62 1,65 1,69 

Rusya  _ 1,63 2,62 2,07 1,76 2,00 

Güney Afrika 0.67 0.46 0,60 0,49 0,48 0,50 

BRICS  3,86 7,47 16,33 19,09 18,12 18,20 

G20  78,62 78,62 76,38 77,04 77,10 76,83 

G7  51,57 45,57 33,22 31,99 32,39 31,60 

Kaynak: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, (Erişim Tarihi 20.09.2018) 
 

BRIC fikrinin şekillenmesinin arka planında yatan diğer bir unsura ışık 

tuttuğumuzda ise bu grup ülkelerde özellikle 1990’lardan itibaren yaşanan büyük 

yapısal değişim ve dönüşüm hareketleri göze çarpmaktadır. (Jayan, 2012: 371) 

Örneğin Brezilya, 1980'lerin sonlarından itibaren hiper enflasyonu tersine 

çevirmek ve özelleştirmeyi hızlandırmak için ciddi bir ekonomik istikrar planını 

yürürlüğe koymuştur. Hindistan ise 1990'ların başlarında kapsamlı ekonomik 

reformlar başlatırken Çin, 1990'ların sonlarındaki Asya ekonomik krizinden zarar 

görmeden güçlenerek çıkmayı bilmiştir. Rusya ise SSCB’den kalan ağır ekonomik 
mirası yeniden inşa etmek ve geri kazanmak için kalkınma stratejisi uygulamaya 

başlamıştır. Bu dönem zarfında gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme hızı, 

Batılı devletlerin büyüme hızından beş kat daha fazla gerçekleşmiştir. Çünkü eski 

sanayiye sahip ülkelerin teknolojiyi icat etmeleri gerekirken, gelişmekte olan 

ülkeler icat edilmiş teknolojiyi ithal edip sahip oldukları ucuz iş gücünü kullanarak 

ekonomik büyümelerini hızlandırmıştır. (Araz, 2015) 

Küresel Güney ülkelerinin birçoğu yükselen, Güney-Güney ticareti yapan, 
ekonomik bakımdan büyük bir potansiyele sahip olan ve 2050’li yıllarda 

uluslararası ekonomik düzene yön verecek ülkeler olarak lanse edilmiştir. Bu 

bağlamda büyüme oranlarının sürekli ve pozitif olmasını ihracat rakamlarının 

sürekli artan oranlarına bağlayan ve iktisat literatüründe de geniş yer tutan ihracata 

dayalı büyüme hipotezi, bu ülke grubu için yapılan analizlerde temel dayanak 

noktası olmaya başlamıştır. BRICS ülkelerinin son 20-25 yıllık ihracat değerlerine 

ve ekonomik büyüme oranlarına bakıldığında, ihracat değerlerinin genelde artan 

http://unctadstat.unctad.org/
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oranda ivmelenmesi, ekonomik büyüme oranlarının ise neredeyse sürekli pozitif ve 

yüksek oranlarda seyri, her iki değişken arasındaki bağın kanıtı olarak 

gösterilmektedir. (Sandalcılar,2012:162)  

Tablo 1’de görüldüğü üzere 20. yüzyılın son on yılında BRIC ülkelerinde 

ortaya çıkan dinamikler tahminleri destekleme eğilimindedir. Çin’in bu periyotta 

iki katı kadar arttırdığı ihracat kapasitesi ile aynı ivmelenmeyi yaşayan BRIC, 

ticaret odaklı büyümenin odağı olarak işaret edilmeye başlanmıştır. G7 tarafından 

kaydedilen ticaret oranlarındaki düşüşü ikame eden BRICS ülkeleri, 21. yüzyıl ile 

birlikte yine ilk on yıllık zaman diliminde Çin’i izleyen Hindistan ve Rusya’nın 

ihracat hamleleri ile dünya ticaret hacminden aldıkları payı % 17’lere taşımıştır. 

Aynı dönemde gelişmiş Batı ülkelerinde %20’lere varan ihracat daralması, 

yükselen piyasa ekonomilerinin ve çok kutuplu ekonomik sistem söylemlerinin 

payandası olarak yorumlanabilir.    

BRICS ülkelerinin diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrı 

değerlendirilmesinin nedeni işgücü ve doğal kaynaklar açısından zengin 

olmalarından ziyade ülkelerin ekonomik büyüme oranlarıdır. (Özsoylu, 2011:3) 
Tablo 2’de görüldüğü üzere BRICS ülkelerinin 1995 yılından itibaren dönemler 

itibarıyla ortalama yıllık değişim açısından reel anlamda gayri safi yurt içi hasıla 

büyüme oranları, gerek G7 gerekse yükselen piyasa ekonomilerinden ayrışarak 

artan oranda gerçekleşmiştir. BRICS ülkelerinin her birinin kendi iç dinamikleri 

farklı eğriler gösterirken yükselen piyasa ekonomileri arasında Asya ülkeleri Çin 

kaynaklı diğerlerinden pozitif ayrışmıştır. Aynı zamanda bu durum, BRICS’in 

büyüme oranlarındaki ivmelenmeye ve korunmasına neden oluşturmaktadır. G7 

ülkelerinin 1995-2010 aralığında yaşadığı kayda değer büyüme sıkıntısı, küresel 

ekonominin Asya desteği ile ilerlediğini ortaya koymaktadır. 2008 finans krizinin 

küresel ekonominin her boyutunu önemli şekilde etkilediği ortadadır. Diğer bir 

çıkarım ise BRICS ülkelerinin günümüzde 1995-2000 dönemi rakamlarına dönmüş 

gibi görünmesinin arkasında yatan nedenin BRICS’in homojen bir grup özelliği arz 

etmemesi, farklı ekonomik güvenlik yapıları ve FED’in parasal genişleme 

politikasından vazgeçmesinin en çok yükselen piyasaları ve BRICS’i etkilemiş 

olmasıdır.   
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Tablo 2. 1995-2017 Yılları Arasında Reel Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Büyüme 

Oranları Karşılaştırması (Ortalama Yıllık Değişim %) 

DÖNEM 1995 - 2000  2000 - 2005  2005 - 2010   2010 - 2015  2012 - 2017 
EKONOMİ           
Brezilya 1,75 2,82 4,28 1,33 1,14 
Çin 8,49 9,77 11,20 7,82 7,20 
Hindistan 5,82 6,96 7,94 6,69 7,20 
Rusya  1,16 6,23 3,12 1,48 0,23 
Güney Afrika 2,48 3,78 2,89 2,19 1,31 
BRICS 4,57 6,82 7,82 5,61 4,89 
Yükselen Piyasalar: 

Afrika 
3,19 6,11 5,00 3,37 2,45 

Yükselen Piyasalar: 
Amerika 

2,58 2,49 3,47 2,05 0,05 

Yükselen Piyasalar: 

Asya 
5,04 6,97 7,44 6,36 5,89 

G7 Ülkeleri 3,01 1,93 0,23 1,60 1,78 

Kaynak: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, (Erişim Tarihi 20.09.2018) 

 
Ekonomik ve politik istikrarsızlık gibi zorluklar yanında bu ülkeler 

tarafından başlatılan yapısal reformların sürdürülmesi sonucu bu ülkelerin 

ekonomik güvenlik kaynaklı gelişim eğrileri, küresel ekonominin geleceğinde Batı 

hegemonyasına karşı doğudan yükselen alternatif bir güç odağı düşüncelerini 

desteklemiştir. Demek ki BRICS ülkelerinin diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrı 

değerlendirilmesinin nedenlerinden biri dünyanın milli geliri en yüksek on ülkesi 

arasında yer almalarıdır.  

Bir diğer faktör de BRICS'in dünya çapındaki doğrudan yabancı yatırım 

(DYY) çekme potansiyelidir. Tablo 3’e göre BRICS ülkeleri toplamının DYY 

akışları, 1990-2010 periyodunda neredeyse on kat artmıştır. UNCTAD 

istatistiklerine göre, küresel mali kriz nedeniyle tersine dönen sıcak para 
hareketliliğine kadar BRICS için dışa açık DYY'lerde sürekli olarak artan bir 

eğilim görülmektedir. Güney Afrika’nın toplam DYY içindeki payı göz ardı 

edilirse 2017 yılı itibarıyla Hindistan, yaklaşık% 10’luk bir paya sahipken Çin ve 

Brezilya’nın BRICS içindeki dağılımda %75’leri bulan bir ağırlığı söz konusudur. 

Rusya’nın bu tabloda geride kalması ise 2010 dönemi öncesinde ekonomik 

güvenlik kazanımlarının sonucu aktif dış politika karşılığı olarak Batı’nın 

uyguladığı bazı ambargolar ve süregiden ekonomik güven algısı neden olarak 

gösterilebilir. 

 

 

 

 

http://unctadstat.unctad.org/
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Tablo 3. 1990-2017 Yılları Arasında Doğrudan Yabancı Yatırımın Dünya Toplamı 

İçerisindeki Payı (%) 

DÖNEM 1990 2000 2010 2015 2016 2017 
EKONOMİ             
Brezilya 0,48 2,41 6,10 3,35 3,11 4,39 
Çin 1,70 3,00 8,36 7,06 7,16 9,53 
Hindistan 0,12 0,26 2,00 2,29 2,38 2,79 
Rusya  - 0,20 2,31 0,62 1,99 1,77 
Güney Afrika 0,04 0,07 0,27 0,09 0,12 0,09 
BRICS 2,26 5,93 19,04 13,41 14,76 18,57 
G20  84,68 88,40 71,88 72,96 76,18 71,30 
G7  55,68 54,73 27,12 33,60 41,57 29,85 

Kaynak: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, (Erişim Tarihi 24.09.2018) 

 
Siyasi rejim, gelişme modeli ve ekonomik çıkarlar gibi pek çok açıdan 

önemli farklılıklar gösteren bu ülkelerin BRIC adıyla diğer yükselen piyasalardan 

ayrı bir grup olarak ortak çıkarları dolayısıyla aralarındaki işbirliğini daha geniş 

kapsamlı ve daha yoğun olarak geliştirmeleri beklentisi hakim olmuştur. Hatta Çin 

başta olmak üzere BRIC ülkelerinin dünya ekonomisinde güç kaymasına sebep 

olmalarının kaçınılmaz olduğu sıkça dile getirilmiştir.(Öz, 2010:2)   

Öte yandan BRIC terimin anılmasından sonraki birkaç yıl boyunca 

kurumsallaşmış bir BRIC fikri ortaya çıkmadığı gibi grubu resmileştirmek için 

siyasi bir irade de görülmemiştir. Bu doğrultuda BRIC ülkelerinin ekonomik 

reform süreçlerinden güç ve güven kazanmaları, yaşanan birkaç gelişme ile 

perçinlenmiştir.(Sonnesyn, 2014:10) Bu dönemde elde edilen en önemli kilometre 

taşlarından bazıları arasında Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne katılarak 

endüstri modernizasyon sürecini başlatması ve 2007 yılı itibarıyla dünyanın 

üçüncü en büyük ekonomisi olarak Almanya’yı geride bırakması sıralanabilir. 

Brezilya’nın gelişmekte olan ülkeler arasından ayrışarak aşırı sermaye birikiminin 

transferi için ulusal varlık fonunu kurması gibi yapısal açılımlar ile küresel 

ekonomik alanda atılım yapması, Çin ile birlikte ilk kez küresel kreditör haline 

gelmesi gibi gelişmeler başlangıçta BRIC algısı açısından oldukça heyecan 

yaratmıştır. 

2.1. Zirve Diplomasisi   

BRICS birlikteliğinin ve zirve diplomasisine giden sürecin ilk ayak sesleri 

aslında Rusya ile Çin arasındaki ikili ilişkilerinde aranmalıdır. İki ülke arasında 

çok kutupluluğunun vurgulandığı önemli belgelerin başlangıcını, 1997 yılında 

Moskova’da Devlet Başkanları arasında imzalanan “Çok Kutuplu Dünya ve Yeni 

Uluslararası Düzenin Kurulmasına İlişkin Rusya-Çin Ortak Deklarasyonu” 

oluşturmaktadır. Deklarasyon Soğuk Savaş’ın sona erdiği dünyada yeni 

http://unctadstat.unctad.org/
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uluslararası sistemi çok çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmelerin yaşandığı 

bir dönem şeklinde betimlemiştir. Nitekim 2005 yılı içerisinde de yeni konjonktüre 

göre şekillenen ve iki ülke arasında imzalanan “21. Yüzyılda Uluslararası Düzen 

Hakkında Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Ortak 

Deklarasyon” (Kamalov, 2008:172-174) uluslararası düzende alternatif arayışlar 

için önemli bir stratejik adım olarak BRICS oluşumuna ve zirve diplomasine güçlü 

bir zemin oluşturmuştur.   

Öte yandan Rusya ile Çin arasında yaklaşık 4.300 kilometre uzunluğundaki 

ortak sınır 1860 yılında çizilirken doğal olarak bazı sınır anlaşmazlıkları da 21. 

yüzyıla kadar taşınmış bulunmaktaydı. Özellikle “Tarabarov” ve “Bolşoy 

Ussuriysk” adaları hakkında siyasi görüş ayrılıkları, iki ülkeni uluslararası arenada 

ortak hareket etmelerini engellemekteydi. Rusya’nın inisiyatifi ile 14 Ekim 2004 

tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Pekin ziyaretinde iki ülke 

arasında 1860 yılından bu yana tartışmalı olan sınır bölgesi, ek anlaşmayla Çitinsk 

Eyaleti’nde adaları kapsayan sınır yeniden çizilerek giderilmiştir. Rusya 

anlaşmayla “Tarabarov” ve “Bolşoy Ussuriysk” adaları üzerinde Çin’in 
egemenliğini kabul ederken bir anlamda sınır bölgesinde istikrar ve Çin ile 

ilişkilerinin düzene oturması hedefi için bedel ödemek zorunda kalmıştır. (Özbay, 

2016) Dış politikada yaşanan bu rahatlama ile iki ülkenin artık uluslararası 

politikada daha rahat edeceği ve ortak politikalar yürüteceği bir döneme girilmiştir. 

Tüm bu diplomatik gelişmelerin de katkısıyla BRIC birlikteliğine yönelik 

resmileştirme adımları bu doğrultuda ilk olarak 2006 yılında New York'ta 61. BM 

Genel Kurul programına ek bir etkinlik olarak BRIC dışişleri bakanlarının 

toplantısında gerçekleşmiştir. Aynı şekilde Eylül 2007 ve 2008 tarihlerinde BM 

Genel Kurulu toplantılarında da bir araya gelen BRIC ülke dışişleri bakanları ikinci 

ve üçüncü resmi toplantılarını aynı yıllarda Rusya’da yapmıştır. Farklı diplomatik 

seviyelerde devam eden ilişkiler, 2008 yılında yoğunlaşarak Temmuz ayında yine 

BM bünyesinde BRIC Hükümet ve Devlet Başkanları düzeyine çıkarken teknik bir 

çalışma oturumu da Kasım 2008 ayında Maliye Bakanları düzeyinde yapılmıştır. 

Dışişleri bakanlarının üçüncü toplantısında, ülkeler arasındaki işbirliğinin çok 

boyutlu şekilde çeşitlenerek artmasına ve 2009 yılında zirve düzenlenmesine karar 

verilmiştir.(Sonnesyn, 2014:5)  
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Tarih Toplantı Yeri Önemli Hususlar 

Eylül 
2006 

61. BM Genel 
Kurulu, New York, 

ABD 
BRIC’lerin temsilcilerinin “BRIC grubu” olarak ilk bir araya gelişi 

Temmuz 
2008 

G8 Zirvesi, Japonya 
Bir sonraki yıl tam ölçekli bir zirve düzenlenmesi üzerinde 

anlaşılması 

Haziran 
2009 

Yekaterinburg, 
Rusya 

Gelişmekte olan ve gelişen ekonomilerin uluslararası finans 

kurumlarında daha fazla ses ve temsiliyete sahip olmasının Liderler 
Ortak bildirisinde yer alması 

Nisan 
2010 

Brasilia, Brezilya 
İş ve sendika temsilcileri ve düşünce kuruluşları gibi farklı 

düzeylerdeki bağları güçlendirmek için BRIC ülkelerinde işbirliği 

başlangıcı 
Mart 
2011 

Sanya, Çin 
Güney Afrika'nın konuk olarak katılımı ve Aralık 2011'de resmi 

olarak gruba dahil olması, kısaltmanın BRICS'e dönüşmesi 
Mart 
2012 

New Delhi, 
Hindistan 

BRICS Kalkınma Bankası hakkında fizibilite ve araştırma için niyet 

beyanı; BRICS kurumsallaşrması yönünde ilk adım 
Mart 
2013 

Durban, Güney 

Afrika 
Yeni Kalkınma Bankası'nı kurulmasına karar verilmesi 

Temmuz 
2014 

Fortaleza, Brezilya Yeni Kalkınma Bankası'nı oluşturan Sözleşme'nin imzalanması 

Temmuz 
2015 

Ufa, Rusya 

Yeni Kalkınma Bankası ve İhtiyat Fonu’nun fiili olarak hayata 

geçirilmesi yönünde çalışmaların tamamlanması; Avrasya Ekonomik 

Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü liderleri ve gözlemci ülkelerin 
liderleri 

Ekim 
2016 

Goa, Hindistan 
BRICS Tarımsal Araştırma Platformu ve BRICS Gümrük İşbirliği 

Komitesi’nin kurulması ve BRICS ülkelerinin diplomasi akademileri 
arasında iş birliğinin geliştirilmesi 

Eylül 

2017 
Xiamen, Çin 

Uluslararası - bölgesel politik ve ekonomik sorunlara ilişkin artan dış 

politik söylemler 

Temmuz 
2018 

Johannesburg, Güney 

Afrika 

BRICS üyesi olmayan ama bölgesel ve küresel açıdan farklı 
örgütlerin dönem başkanlıklarını yürüten ülkelerle iş birliğini 

geliştirmek için BRICS Plus girişiminin başlatılması 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturmuştur,  

Zirve diplomasisi ile başlayan ilişkilerin temelinde uluslararası hukukun 

üstünlüğü ve çok taraflı diplomasi üzerine kurulmuş daha demokratik bir 

uluslararası sistem inşası hedefi bulunmaktadır. Zira BRIC ülkelerinin ilk 

zamanlardaki acil gündemini gelişmekte olan ülkeler aleyhine seyreden küresel 

gıda fiyatlarının artan yükünü hafifletmek oluşturmuştur. Uluslararası güvenliği ve 

istikrarı güçlendirmek için birlikte hareket etmenin yanında başka ülkelerle 

işbirliği ve diyalogdan yana tavır temel politika olarak kabul görmüştür.   

Zirveler ilerledikçe BRICS birlikteliğine genel olarak tek kutupluluğa karşı 

çok kutuplu ‘yeni uluslararası finansal mimariyi’ sağlamak üzere alternatif bir 

‘süper güç’ rolü atfedilmektedir. Bu noktada bazı yazarlar BRICS’i çoğu kez 

birbirine rakip olan güçlerin heterojen bir koalisyonu olması yanında bir araya 

gelmelerinin ortak temel siyasi amacını Batının hegemonik iddialarını çürütmek 

olarak değerlendirmektedir. Bunu yaparken de Batı neoliberalizminin küreselleşme 

ile hedef aldığı siyasi egemenlik ve bağımsızlık ilkesini korumak isteyen BRICS, 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

936 

aslında küreselleşmenin ve Irak savaşı gibi iki dinamiğin ürünü olarak analiz 

edilmektedir. Ekonomik boyutunu şekillendiren küreselleşmenin ötesinde 11 Eylül 

saldırıları ve Irak Savaşı gibi askeri ve politik gelişmeler, BRICS’in stratejik 

altyapısına zemin hazırlayan uluslararası gelişmeler olarak lanse edilmiştir. (Laidi, 

2011:3)  Bu sayede meşruiyet zemini bulan BRICS ülkeleri, ekonomik gelişim 

çizgileri ve dış politik tutumları ile ABD hegemonyası karşısında doğal bir eksen 

olarak ortaya çıkmışlardır.  

Özellikle 2008 Küresel Finans Krizi’ni gelişmiş ülkelere kıyasla daha az 

hasarla atlatan BRIC ülkeleri, kriz sonrası dönemi kendi aralarındaki işbirliğini 

artırmak için kullanmışlardır. İlk zirvede BRIC ülkeleri tarafından vurgulanan 

uluslararası ekonomik kuruluşlardaki reform çağrıları, gelişmekte olan ülkeler 

arasında da ön plana çıkmıştır. Özellikle IMF’nin oy verme işlemlerinde izlediği 

adil olmayan uygulamalarını dile getiren BRIC ülkeleri, küresel ekonomik 
sistemde değişmesini istedikleri noktaları ilk zirvelerde vurgulamışlardır.  

BM reform taleplerinin yıllardır gündeme getirilmesi doğal karşılanabilir. 

Ancak BRIC’in uluslararası ekonomik sistemin temel kurumlarına yönelik 

eleştirisi ve reform taleplerinin sesi olması akıllara BRIC’in veya yükselen 

piyasaların yükselişinin Washington Uzlaşısı’na alternatif olarak Asya, özellikle de 

Çin-merkezli bir algıyı işaret edecek şekilde dile getirilen bir çeşit “Pekin Uzlaşısı” 

ile sonuçlanacak yeni bir uluslararası ekonomik düzen ihtimalini getirmiştir. 

Bretton Woods ikizleri olan IMF ve DB’nin  “Güney’in yükselişi” sürdükçe ve 

gelişen ülkeler aleyhine küresel ekonomik ve siyasal ağırlıklarını artırdıkça, 

alternatif stratejilere ve kurumların içindeki oy dağılım reform taleplerine daha 

fazla kulak kabartması gerektiği (Öniş, 2018:16-17) zirvelerde önemle 

vurgulanmıştır. BRICS tarafından IMF reformlarının gelişmekte olan ülkeler 

lehine düzenlenmesi gibi talepleri yineleyen ve küresel ekonomik sistemin daha 

adil olması ile küresel yönetişimin önemine genel olarak bu zirvelerin ortak 

gündem maddelerinden biri olmuştur. (Jayan, 2012:372)  

Görüldüğü üzere yükselen ekonomilerin yadsınamaz gelişimi, küresel 

ekonomik güvenliğin geleceğinde diyalog tesisini zorunlu kılmıştır. BRIC 

birlikteliğinin kanıtladığı gibi söz konusu dönemdeki ekonomik göstergeler de G-8 
ülkelerinin dünyanın ekonomik merkezi olduğu gerçeğini sarsmaya başlamıştır. 

2008 küresel finans krizinin doğal sonucu olarak yükselen piyasa ekonomilerinin 

gelişim potansiyelinin etkisiyle küreselleşmenin merkez ülkeleri, dünya ekonomik 

ve politik alanındaki erklerini yükselen ekonomilerle paylaşmak zorunda kalmıştır. 

Zira G-20 gibi oluşumlarla diyalog ve daha geniş katılımcı bir küresel ekonomik 

yönetişim tasarlama ihtiyacı hissetmişlerdir. Böylece SSCB’nin dağılmasından 

sonra tek kutuplu sistemin sürekli ve münferit olarak dayatılmasına karşılık 

uluslararası hukukun üstünlüğü, uluslararası sistemde eşitlik, karşılıklı saygı, 

işbirliği ve diyalog ile daha demokratik ve çok kutuplu bir dünya çağrısı BM 

dışında kayda değer bir ses tonu ile dile getirilebilmesinin temeli atılmıştır. 
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(Stuenkel, 2014:2-3) İlk zamanda sembolik ve sözde bir anlam taşıyan bu yazınsal 

ve sözsel edim, modern uluslararası ilişkiler açısından Soğuk Savaş’ın bitiminden 

itibaren Batı hegemonyası dışında pragmatik temelleri bulunan alternatif 

oluşturmaya aday bir irade olarak değerlendirilmiştir.  

BRICS’in zirve diplomasisi ile birlikte örneğin Arap-İsrail çatışmasının 

çözümlenmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması tutumu, Ortadoğu 

gelişmelerinde yahut Suriye’de meydana gelen iç savaşa yönelik diyalog yoluyla 

çözüm önerisi, İran’a uygulanan yaptırımlar karşısında aleyhte duruşu ve nükleer 

müzakerelerin sürdürülmesi gibi sözsel edimleri, Rusya eliyle Ortadoğu’ya daha 

fazla ilgi gösterildiğinin ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren konulara 

odaklanmaya başlandığının kanıtıdır. (BRICS,2012) BRICS içerisinde kolaylaşan 

ve ivmelenen ticaret-yatırım hacminin ikili ilişkilerdeki bazı anlaşmazlık ve 

gerilimleri çözme yeteneğini arttıracağı düşünülmektedir. Bu durum grubun 

uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilerde tek ses olma yolunda elini 

güçlendirecektir.  Her ne kadar grup devletlerinden ulusal çıkarları doğrultusunda 

doğal olarak farklı dış politika açılımları görülse de bazı uluslararası politik 

çatışma ve gelişme karşısında ortak tutum takınılması yahut sözsel edim ile 

güvenlikleştirme sürecinde BRICS’in platform olarak kullanılması önemlidir.  

Öte yandan kurulan Yeni Kalkınma Bankası ve BRICS Koşullu Rezerv 

Düzenlemesine ışık tutulması, küresel ekonomik güvenliğin geleceği ve Bretton 

Woods sistemi içerisinde söz konusu düzenlemelerin yeri ve BRICS’in uluslararası 

örgütlenme süreci içerisindeki hukuk kişiliği kazanmaya yönelik analizleri için 

aydınlatmaya yardımcı olacaktır. BRICS Kalkınma Bankası, uluslararası 

ekonomipolitik düzlemde büyük yankı uyandırmıştır. İlk bakışta Dünya 

Bankası’nın etkisizliğini önce kendi aralarında sonra diğer gelişmekte olan ülkeleri 

de kapsayacak şekilde aşma çabası olarak göze çarpmaktadır. Kurumsallaşmanın 

ilk adımı olarak Koşullu İhtiyat Fonu olarak da anılan bu düzenlemeyle hedeflenen 

mali istikrarı güçlendirmek yoluyla mevcut uluslararası parasal ve finansal 

düzenlemeleri tamamlayıcı bir rol üstlenmektir. (Erdem, 2016: 320)  Özetle bu 

misyon, “ödemeler dengesindeki kısa dönemli daralma ve baskılara karşı destek 

fonu” olarak tanımlanırken uluslararası ekonomik sistemde IMF’ye alternatif bir 

düzenleme olarak algılanmıştır. Bu açıdan Koşullu Döviz Rezervi’nin önemi, 

küresel finans krizi sonrasındaki kurtarma paketleri hatırlanınca çok acil ve 

kritiktir. (Subramanian, 2013)  

On yıllık zirveler üzerinden yürütülen süreçte alınan kararların ışığında 

uluslararası ekonomik ve siyasi sistemde daha fazla söz sahibi olan BRICS 

oluşumu, gelecek yıllar içinde yeni yol haritası oluşturmak için daha kapsamlı bir 

çalışma yürüttüğünü son Zirve ile kanıtlamıştır. Zirve sonrası dünyanın değişik 

coğrafyalarında meydana gelen iç çatışmaların sonlandırılması için yeni adımların 

atılması yönündeki beyanlar, “BRICS Barış Gücü” kurulması ihtimali uluslararası 

gündemde büyük yankı uyandırmıştır. BRICS’in ekonomik açılımlar dışında 
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kurumsallaşması ve uluslararası hukuk kişiliği kazanabilmesi için kritik olan bu 

gelişme, özellikle BM’nin çözüm üretemediği ya da yetersiz kaldığı durumlarda 

BRICS ülkelerinin edilgen konumdan etken bir aktöre dönüşmesini ifade 

etmektedir. Başta Çin ve Rusya askeri kapasitesi ile pragmatik zemini bulunan 
beyanın liderler düzeyinde dile getirilmesi, oluşumun kurumsal olarak vizyon ve 

misyonunu göstermesi açısından önemlidir. 

2.2. BRICS Kurumları  

BRICS dayanışması, her ülkenin kendi hinterlandında jeopolitik bir güç 

olması ötesinde jeoekonomik etki ve sonuçları ile bir siyasi forum olarak 

tanımlanabilir. Siyasi özelliği entegrasyondan uzak olan birliktelik, ekonomik 

anlamda kendi içinde ne ortak pazar ne de gümrük birliği gibi ekonomik 

entegrasyon özellikleri barındırmamaktadır. Resmi bir sekretaryası bulunmayan ve 

zirveler kapsamında dönem başkanlığı için geçici kurumsal altyapı ile ilerleyen 

birliktelik, üye ülkeler arasında bilimden eğitime kadar çok çeşitli alanlarda komite 

yapılanması üzerinden çalışmalar yürütmektedir.  

Zirveler sonucu ilerleyen siyasi diplomasi, akademik literatürdeki 

uluslararası hukuk kişiliği gereksinimini karşılamamıştır. Uluslararası hukuk 

kişiliği atfedilecek bir birliktelik olmadığı gibi BRICS Zirveleri üye ülkeler 

tarafından daimi sekreterya ve idari mekanizmadan yoksun olarak ilerlemektedir. 
BRICS'in işbirliği formu gayri resmi nitelendirilmektedir. (Griffith, 2014:2) 

Uluslararası organizasyonun işlem maliyeti kısa vadede göreceli olarak düşük 

olmakla birlikte, ilk on yıllık zirve periyodu sonunda üye ülkelerin üzerinden her 

türlü riski, sorumluluğu ve belirsizliği üstlenecek idari bir mekanizma gereksinimi 

yönünde yüksek bir beklenti hakimdir.  

BRICS, uluslararası ekonomik düzenin idaresine ve kurumlarına eleştiri ve 

öneri ile fiilen katkıda bulunmaktadır. BRICS ülkeleri, uluslararası ekonominin 

istikrarı ve küresel yönetişimde daha adil ve öngörülebilir bir yapının tesisi için 

motor bir görev üstlenmektedir. Zirve deklarasyonlarında özellikle IMF’nin 

kotaları ve oy nisabında reform talebi sürekli bir gündem maddesi olarak yer 

almaktadır.(Güven, 2014) Zira dünya ekonomisinin 2050 yılı itibarıyla en önemli 

ekseni olarak belirtilen (PWC Reports, 2015) BRICS ülkelerinin IMF ve Dünya 

Bankası gibi uluslararası finans kurumlarında küresel kriz sonrası dönemde sadece 

yüzde 11’lik temsil payına ulaşması ve Küresel Güney ülkelerine IMF’de seslerini 

duyuramamaları eleştirilere zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda BRICS’in gerek 

deklarasyonları gerek ekonomik bir merkez olarak yükselişi gelişmekte olan ve 
gelişmekte olan piyasa ekonomilerine daha fazla güç kaydırmaya yönelik bazı 

kararlar alınabilmesinde etkili olmuştur. Ancak 2018 rakamlarına göre bu temsil 

payının %14,18’e çıkarılması (IMF, 2018a) BRICS ülkeleri açısından kayda değer 
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bir ilerleme olarak görülse de halen dünya ekonomisindeki ağırlıklarının karşılığı 

olan güçlerini tam olarak temsil etmemektedir. 

BRICS’in AB gibi uluslararüstü bir örgüt olması beklenmezken, en azından 

örgütlenme belirtileri göstermesi gerektiği ve hedefleri doğrultusunda küresel 

ekonomik yönetişimi etkileme kabiliyetinin artması beklentisi yoğun bir akademik 

tartışma konusu olmuştur. Öncelikle farklı coğrafyalarda sınır çizgileri bulunması, 

birlikteliğin tarihsel örüntüsü olmaması, ekonomik gelişim verileri dışında 

dayanağı olmaması, pek çok yönüyle ülkelerin arasındaki farklılıklar ve 

ayrışmalar, bunların ortak olan özelliklerinden fazla olması gibi nedenler öne 

çıkmaktadır. Gerçek şu ki şimdiye kadar ulus-üstü yapılanma içerisinde 

örgütlenmekten kaçınmaları veya bazı ortak meselelerde tekdüze bir siyasi duruş 

sergilemekten kaçınmaları, BRICS’in kurumsal, hukuksal ve siyasal kimliğinin 

sorgulanmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda BRICS, henüz zirveler üzerinden 

uluslararası ilişkilerde söz sahibi olmaya çalışırken, ekonomik bir entegrasyon ya 
da siyasi bir birlik görünümünden çok uzaktır.  

Diğer taraftan ilk zirvesi üzerinden 10 yıl geçen BRICS’in zirve sonuç 

bildirgelerine bakıldığında kurumsallaşma yolunda adım attığı ve uluslararası 

finansal mimaride alternatif odaklar oluşturan düzenlemelere gittiği görülmektedir. 

Ekonomik diplomasiye daha çok önem veren BRICS, siyasi birliğin ötesinde İkinci 

Dünya Savaşı sonrası kurulan ve SSCB’nin yıkılmasından sonra da gelişmekte 

olan ülkelerin aleyhine gelişen uluslararası ekonomik sistemi yumuşak geçişlerle 

değiştirmek ve düzenlemek arzusundadır. Bu açıdan konjonktür ve görece güçleri 

düzleminde sistemin temel ekonomik sembolleri olan Bretton Woods kurumlarının 

ilk etapta yanında ve desteğiyle ilerleyecek, daha sonra gelecek projeksiyonunda 
ikame edebilecek mekanizmalar ile kurumsal altyapı oluşturulması bu hedefin 

meyveleridir.  Bu açıdan 2014 yılında Fortaleza/Brezilya Zirvesi’nde 

kararlaştırılan Yeni Kalkınma Bankası ve Koşullu Rezerv Düzenlemesi, küresel 

ekonomik güvenlik ve istikrar için önemli yeniliklerdir. Söz konusu Banka ve 

Fon’un derinlemesine analizi gelişmekte olan ülkelerin Batı menşeili ekonomik 

borç sarmalından kurtulması için kritik önemde olmakla birlikte BRICS’in gelecek 

vizyonunun anlaşılması ve küresel ekonomik güvenlik yapısının modernizasyonu 

açısından gereklidir.  

2.2.1. Yeni Kalkınma Bankası (NDB) 

Küresel ekonomik güvenliğin geleneksel kurum ve araçları ile 

sağlanamaması gerçeği, BRICS gruplaşması için tetikleyici unsur olmuştur.  

Küresel finansal kriz sonrasında ortaya çıkan banka dışı finansal sistemin 

verilerinin ve risklerinin daha iyi izlenmesi için birtakım çalışmalar BRICS 

ülkelerinde de yapılmıştır. Kriz sonrasında birçok ülkede yaygın olarak 

kullanılmaya başlayan makro ihtiyati tedbirlerin de, finansal sistemin tümüne 
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yönelik riskleri gözaltında tutma amacı güttüğü söylenebilir. Devlet tarafından 

kurtarılmayı gerektirecek vakaların azaltılması amacıyla bankaların 

çözümlenmesine yönelik alınan tedbirler ve düzenleme denetleme çerçevesinin 

kapsamının genişletilmesi de kriz sonrası dönemde atılan adımlar olarak karşımıza 

çıkmıştır.  

Gelişmiş ülkelerden kaynaklanan ve gelişmekte olan ülkelere sirayet eden 

kriz, aynı zamanda uluslararası finansal düzenin meşruiyet krizine sebep olmuştur. 

Bu doğrultuda sistemik finansal kuruluşlar nezdinde zarar karşılama kapasitesi 

geliştirilmesi kriz sonrası dönemde hazırlanan finansal reform ajandasında önemli 

bir yere sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte, finansal kuruşlarda zarar karşılama 

kapasitesinin bulunması zaruri görülürken herhangi bir iflas durumunda her bir 

ülkeni tekil içsel kaynaklarının yetersiz kalabileceği belirtilmektedir. (Stuenkel, 

2013) Küresel sistemik öneme sahip bankalar için getirilen toplam zarar karşılama 

kapasitesi düzenlemesi de finansal kuruluşlarda ortaya çıkacak olası zararların 

karşılanması için yeterli olmayabilir. 

Bu durum ortaya çıkan güçler arasında eşi görülmemiş bir işbirliğine yol 

açmıştır. Zira en başından beri, finans her zaman BRICS ülkeleri arasında hayati 

işbirliği konularından biri olmuştur. İlk beş zirvenin her birinde bazı fikirler ortaya 

atılmış olmasına rağmen, mali işbirliği birkaç yıl beklemiştir. 2014 yılına kadar 

bekleyen bu atılım, 6. BRICS Zirvesi’nde finansal işbirliğinin önemli ölçüde 

ilerlediğine işaret eden NDB ve CRA'yı oluşturan Anlaşmanın imzalanması ile 

sonuçlanış ve uluslararası finansal mimarinin değişimi yönünde kritik bir adım 

atılmıştır. 

Bu açılımlardan BRICS Kalkınma Bankası projesi, BRICS ve diğer 

gelişmekte olan ekonomilerdeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projeleri için 

kaynakları harekete geçirme gereksinimi üzerine gündeme gelmiştir. Bu 

inisiyatifin fizibilitesini ve uygulanabilirliğini incelemek için Maliye Bakanları'na 

daha fazla araştırma için ortak bir çalışma grubu kurmaları ve 2013'teki bir sonraki 

Zirvede rapor vermeleri istenmiştir. Durban'da düzenlenen 5. BRICS zirvesinde 

Maliye Bakanları'ndan alınan raporun ardından, liderler Yeni Kalkınma 

Bankası'nın kurulmasının fizibilitesi konusunda mutabakata varmış ve kararını 

vermişlerdir. Altyapının finanse edilmesinde etkili olması için Banka'ya ilk 

katkının önemli ve yeterli olması gerektiği konusunda da anlaşılmıştır. (Abdenur, 

2015:72) İlk dönemde adında BRICS ibaresi yer alsa da daha sora uluslararası 

ekonomide bir yenilik olduğuna atıfla değişimi yansıtan şekilde Yeni Kalkınma 

Bankası adı ile kurulmasına karar verilmiştir.    

Fortaleza'daki 6. BRICS Zirvesi sırasında, liderler Yeni Kalkınma 

Bankası'nı (NDB) kuran Anlaşmayı imzalarken Deklarasyon’da, NDB'nin BRICS 

arasındaki işbirliğini güçlendireceği ve çok taraflı ve bölgesel finansal kurumların 

küresel kalkınma için çabalarını destekleyeceği ve böylece güçlü, sürdürülebilir ve 

dengeli bir büyüme hedefine ulaşmak için ortak taahhütlere katkıda bulunacağı 
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vurgulanmıştır. (BRICS, 2014) 100 milyar ABD Doları tutarında bir başlangıç 

sermaye ile kurulan banka, başlangıçtaki kayıtlı sermayesini kurucu üyeler 

arasında eşit olarak paylaşılmış olan 50 milyar ABD Doları oluşturması ve kalan 

sermayenin ekonomik gücüne, uluslararası ticaret ve rezerv miktarına göre 

desteklenmesi planlanmıştır.  

NDB'nin kurum içi otorite ve gücü BRICS güç dengesine göre dikkatlice 

tahsis edilmiştir. Genel merkezi Şanghay olarak tasarlanan Banka’nın ilk Başkanı 

Hindistan’dan atanmıştır. Bu sayede bankanın dönem başkanlığı ilk olarak 

Hindistan'a ayrılırken, Brezilya'nın bankanın ilk Guvernörler Kuruluna, Rusya’nın 

ise kendi adına ilk Direktörler Kuruluna başkanlık etmesi öngörülmüştür. Her üye 

ülkenin fonksiyonel açıdan görev dağılımının yapıldığı Başkan Yardımcıları, üye 

ülkelerin genel olarak Maliye Bakanlarından oluşan Guvernörler Kurulu ve bir alt 

düzey temsilcilerden oluşan Direktörler Kurulu idari açıdan organizasyon yapısını 

oluşturmaktadır.(Agreement,2015) 

Kurulduğundan itibaren yeşil ve yenilenebilir enerji, ulaştırma, su arıtma, 

sulama ve diğer alanlardaki projeler için 3,4 milyar doların üzerinde mali yardım 

içeren kredileri onaylayan banka, Haziran 2018 itibarıyla toplamda 5.1 milyar 

dolarlık kredi hacmine ulaşmıştır. Kredi dağılımına bakıldığında ise ilk sıralarda % 

35 ile Hindistan ve %23 ile Çin altyapı projelerine aktarım yapılırken, en düşük 

oran  %8 ile Güney Afrika’nın borçlanmasın da gerçekleşmiştir. (PWC Projects, 

2018) 

Banka’nın üye yapısında bakıldığına ise Yeni Kalkınma Bankası’nın yeni 

üyeliklere açık olduğu Kurucu Anlaşma’nın 5. maddesinde belirtilmiştir.  5. 

maddenin a fıkrasında BRICS ülkeleri doğal üye olarak belirtilmiştir. Maddenin 

devamında yeni üyelik, her Birleşmiş Milletler üyesine açık olup, bazı zaman ve 

koşullara uygun olarak Guvernörler Kurulu’nun ağırlıklı çoğunluğu tarafından 

belirlenebileceği belirtilmiştir. Banka üyeliği için borçluluk şart koşulmamıştır. 

Aynı maddenin c fıkrasında üyeleri borçlu ve borcu olmayan üyelere açık olduğu 

kaydedilirken Banka’nın Guvernörler Kurulu tarafından kararlaştırıldığı üzere 

Uluslararası Finansal Kurumlar Guvernörler Kurulu toplantısında gözlemci olarak 

kabul edildiği düzenlenmiştir. Üye olmakla ilgilenen ülkeler de bu toplantılara 

gözlemci olarak davet edilebilir. (Agreement,2015)  

Yeni üye katılımı, bankanın uluslararası etkisinin yükseltilmesine ve 

sermaye rezervinin arttırılmasına yardımcı olacağı şeklinde okunabilir. Böylelikle 

NDB'nin ardındaki amaç, orta ve uzun vadede özellikle gelişmekte olan ülkeler 

için  küresel meselelerde seslerini yükseltmelerine yardımcı olmaktır. Bu düzeye 

ulaşabilmek için altyapı yatırımı ve finansmanı konusundaki eksiklikleri gidermek 

gereklidir. BRICS dış rezervlerinin optimum fayda ile kullanımı, gelişmekte olan 

piyasalardaki uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi ile sağlanacaktır. Bu sayede 

uzun vadede Batı hegemonyasından BRICS ve güney ülkelerinin kendi kendini 

dengeleyen bir sistem ile ayrışması nihai hedef olarak dillendirilmese de NDB’nin 
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gelişim dinamiğinde bu sonuca ulaşılmak istendiği analiz edilmektedir. (Chin, 

2014:368)  

Görüldüğü üzere sermaye katkısı ve güç dağılımı ile ilgili olarak, NDB 

eşitlik ilkesini temel almaktadır. Kotaları ve finansman ihtiyaçlarını eşit olarak 

tahsis edecek olan bir süper güçten kaçınılmıştır. Bu noktada Çin ya da Rusya gibi 

ülkelerin projelerini kendi başlarına finanse edebilecekleri için, NDB’nin ilk tercih 

olmayabileceği akla gelmektedir. Zira Çin öncülüğünde Dünya Bankası’ndan daha 

fazla sermayeye sahip olarak kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankası da Yeni 

Kalkınma Bankası’nın etkinliğine gölge düşürdüğü gündeme gelmiştir. (Abdenur, 

2015:90)  

Dünya Bankası ve IMF merkezli küresel finans sistemine yönelik 

revizyonist bir karşılık verme girişimi olarak ortaya atılan YKB’nin merkezinin de 

Şanghay olarak belirlenmesi, uluslararası alanda Çin’in NDB etkinliğini azaltacağı 

endişesi yaratmıştır.  Ancak Çin’in bu noktada yeni bir yatırım bankası kurma 

amacı, YKB’ya karşı olmaktan ziyade ABD ve Japonya’nın Asya’da kendini 
dışlamasına karşılık cevabı olarak algılanmalıdır. Bu bağlamda Çin liderliğindeki 

yirmi bir Asya ülkesi 24 Ekim 2014 tarihinde Pekin’de Asya Altyapı Yatırım 

Bankası (AAYB) adında yeni bir kalkınma bankası kurmayı öngören Mutabakat 

Zaptı’na imza atılmıştır. Asya’da yıllık ortalama 800 milyar dolarlık yatırım 

ihtiyacı bulunması, Çin’i bu girişime itmiştir. Çin tarafından bankanın kurulması 

için gösterilen resmi sebep, Asya’nın bu finansman açığıdır. (Rogoff, 2015) Oysa 

ABD ve Japonya öncülüğünde 1966 yılında kurulan Asya Kalkınma Bankası’nda 

da Çin’in oy gücünün %5,47 olması, ABD’nin %12,74, Japonya’nın %12,85 oy 

oranı karşısında Asya’nın küresel ekonomideki ağırlığını ve Çin’in gücünü doğru 

yansıtmamaktadır. Asya için kurulan bir kalkınma bankasında Çin, ABD ve 
Japonya’nın yarısı oranında dahi oy gücüne sahip olmaması, Çin’in finansal 

kuruluşlardaki mevcut paylaşım oranlarının adaletsizliği ve karar alma ile yönetim 

mekanizmalarında ABD-Japonya hegemonyası gibi nedenler AAYB’nin 

kurulmasının arka planında yer almaktadır. (Yiğenoğlu, 2018:12-13)  

ABD ve Japonya’nın AAYB’ye muhalefeti ve üye olunmaması yönündeki 

çağrıları, ABD müttefikleri nezdinde dahi başarılı olamamıştır. Başta Çin olmak 

üzere BRICS’in çokkutuplu bir küresel sistem arayışı, Avrupa ülkelerinin dikkatini 
çekmekte olduğu gerçeği bu gelişmede de ABD ile devam eden müttefik 

ilişkilerine rağmen Çin’i yabancılaştırmama çabasının tezahürüdür. İngiltere, 

Almanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin art arda AAYB’ye üye olmaları 

da son dönemde ABD politikalarının Batı’nın diğer ülkelerince desteklenmediği ve 

takip edilmediğinin kanıtı şeklindedir.  

Diğer bir açıdan uzun vadeli kalkınma perspektifinden bakıldığında 

NDB'nin kurulmasını BRICS'in finansal kaynaklarını bir araya toplayıp, grup 

içinde ve ötesinde ortak gelişimi teşvik etmek için bir açılım olarak okuyabiliriz. 

Ayrıca NDB, yükselen piyasa ekonomileri, gelişmekte olan ülkeler ve diğer 
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bölgesel kalkınma bankaları arasındaki işbirliği için kolaylık sağlayacaktır. 

Halihazırda Dünya Bankası ve IMF bir ülkenin finansal krizlere karıştığı durumda 

başvurulabilecek yegane iki ana uluslararası finans kurumu olsa da tarihi 
nedenlerden ötürü sorunlu ülkelere kredi sağladıklarında, kurtarma tedbirlerine 

bazı özel sıkılaştırma koşulları eklenmektedir. Bu onların ekonomik büyümesini 

kısıtlarken genel kanı o ülkelerin borç sarmalı ile krizlere süreklendiği yönündedir. 

Dolayısıyla, gelişmekte olan yükselen piyasa ekonomilerine mali kaynak 

sağlamayı ve bağımsız olarak yönetmeyi amaçlayan bir kalkınma bankasının 

oluşturulması, sadece bu ülkeler arasında daha fazla işbirliğini değil, aynı zamanda 

gelişmekte olan ekonomilerin uluslararası ekonomi için yeni bir düzen inşa etmeye 

yönelik gereksinimlerini de yansıtmaktadır. 

NDB, ayrıca diğer gelişmekte olan ülkelerin finansman kanallarını da 

genişletme potansiyeli taşımaktadır. Bilindiği üzere halihazırda IMF ve Dünya 
Bankası, yükselen piyasa gelişmekte olan ülkeleri için temel borç kaynağı 

görevlerini icra etmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda, gelişmekte olan 

ülkelerin DB'den aldıkları toplam krediler azalırken, yeni güvenli limanlar 

aramaktadırlar. (Rinaldi,2018:5) Küresel kriz sonrası bankaların sağlamlığını 

artırmaya yönelik olarak geliştirilen Basel III sermaye ve likidite standartlarının 

birçok ülkede uygulanmaya başlaması ve stres testi uygulamalarının 

yaygınlaşması, finansal sektör açısından olumlu gelişmeler olduğu izlenimi yayılsa 

da gelişmekte olan ülkeler için her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Zira gelişmekte 

olan ülkelerde ulusal ve uluslararası ticari bankaların uzun vadeli sendikasyon 

kredilerine ulaşması, doğrudan ülke risk profili ve notları ile ilgili olduğu için söz 

konusu mali kanallar siyasi değerlendirmelerle de şekillenen ülke risk 

metodolojisine paralel olarak daralmaktadır. Bu şartlar altında, herhangi bir 

zorlayıcı şart olmaksızın NBD'nin kredileri, bu tip ülkelerde daha çevre dostu 

altyapı projeleri finansmanına yardımcı olma potansiyeli taşımaktadır. 

(Stuenkel,2013:617) NDB, mevcut finansal kurumların yerine geçmeyerek 

uluslararası kalkınma ve yatırım ağının bir parçası olarak, BRICS ülkelerinin 

kaynaklarını birleştireceği ve yatırım odaklı ekonomik büyüme modlarının 

kalitesini artıracağı düşünülmektedir.  

NDB'nin bundan sonra karşılaşabileceği zorluklar olarak kurumsallaşma, 

ekonomik büyüme ve uluslararası talebin karşılanması, uluslararası finansal 

sistemde tamamlayıcılık  işlevi ve para birimi sorunsalı sıralanmaktadır. İlk olarak 

bankanın yönetişimi konusunda endişeler söz konusudur. Her ne kadar banka 

yönetimine ilişkin seçim süreçlerinde eşit otorite paylaşımı ya da güç operasyonel 

anlamda dengeli dağılmışsa da Çin yahut Rusya’nın politik düşüncelerinin itici ve 

yönlendirici olmayacağının garantisi bulunmamaktadır. Bu açıdan NDB, mali 

disiplinin ilkeler ışığında ve şeffaf bir kurumsal mekanizma altında politik 

çıkarlardan ziyade finansman hedefleri üzerinden kurumsallaşmasını 

tamamlamalıdır. Son on yılda gelişmekte olan ülkelerin küresel GSYİH büyümesi 
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üzerindeki artan ağırlığına dikkat çekmek gerekir. Halen BRICS küresel ekonomik 

büyümenin yaklaşık% 45'ini temsil etmektedir (Reis 2012)  

Bazı tahminler, gelişmekte olan ekonomilerde kentleşme, ekonomik 

büyüme ve iklim değişikliği taleplerine ayak uydurmak için altyapı bütçesinde 1 

trilyon ABD dolarından 1.5 trilyon ABD Doları'na kadar yıllık gereksinim 

olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda finansman projeksiyonlarına göre özellikle 

gelişmekte olan ülkeler için uluslararası arz-talep dengesinde NDB gibi finansör-
kurumlar için büyük zorluklar ve fırsatlar bulunmaktadır.(Cao, 2018) Bu 
doğrultuda uzun vadede NDB, uluslararası kalkınma alanında bir oyun değiştirici 

olma potansiyeline sahiptir. Kendi evrimi Dünya Bankası örneğinden farklı olsa 

bile, özellikle Küresel Güney'de, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik politika 

oluşturma ve genel kalkınma stratejileri üzerinde biçimlendirici bir etkiye sahip 

olabilir. (Güven, 2014). Öte yandan bu tahminler, ülkelere ve çok taraflı kurumlara 

verilen önceliklere ve çıkarlara göre değişecektir. Ekonomik büyüme ile bölgesel 

veya çok taraflı bankalara kaynak aktarımı arzusu arasında ulusal ekonomik 

güvenlik açısından asimetrik bir ilişki vardır. Bu bakımdan NDB faaliyetlerinin 
gelecek perspektiflerini analiz etmek, BRICS’in sürdürülebilir kapasitesi, 

kurumsallaşma adımları ve meydan okuma senaryoları için kritiktir.  

Diğer bir analiz edilmesi gereken nokta ise özellikle IMF ve Dünya Bankası 

olmak üzere diğer ekonomik-finans kuruluşları ile olan ilişkidir. NDB, uluslararası 

kaynakların kullanılabilirliğini arttırırken Bretton Woods'un kurumları ve diğer 

bölgesel bankaların oynadığı rolü tamamlamaya mı katkıda bulunacak yoksa sıfır 

toplamlı politikalar ile rakip-düşman bir oyuncu mu olacağı belirsizdir. Bu 

bağlamda NDB'nin diğer finansal kurumlar karşısında nispi büyüklüğünün 

karşılaştırılması bize BRICS'in inisiyatifinin gerçek boyutunu gösterebilir.363 
Mevcut NDB sermayesi henüz tüm harici çağrılara katılmak için yeterli 
olmamasına rağmen, iş yapma biçimleriyle ilgili olarak kesinlikle dikkate alınması 

gerekmektedir. Ekonomik parametreler karşısında NDB oluşumunun, özellikle 

IMF ve Dünya Bankası tarafından uygulanan Batı ağırlıklı politikalara duyulan ve  

giderek artan bir hoşnutsuzluk karşısında avantajlı olduğu da unutulmamalıdır. 

Gelişmekte olan ekonomiler için çok taraflı uluslararası sistemde şimdilik 

tamamlayıcı özelliği ile açık kapı politikasını ilke edinen bir finansör olarak hizmet 

etme potansiyeline sahiptir. (Epstein, 2015:13) 

                                                           
363  Uluslararası imar ve kalkınma projeleri sunan çok çeşitli kuruluş bulunmaktadır. En 

çok bilineni Dünya Bankası (223 Milyar ABD Doları) olmakla birlikte kuruluş ve 

sermaye miktarları şu şekilde sıralanabilir. Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma 

Bankası (20 milyar ABD Doları), İslami Kalkınma Bankası (47 milyar ABD Doları), 

Afrika Kalkınma Bankası (103 milyar ABD Doları), Amerikan  Kalkınma Bankası 

(129 milyar ABD Doları) Asya Kalkınma Bankası(163 milyar ABD Doları),Avrupa 
Yatırım Bankası (331 milyar ABD Doları) (Kumar, 2015). 
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Zorluk doğurabilecek bir diğer merkezi konu ise para birimidir. Esas olarak 

NDB'nin ABD dolarına bağımlılığı ile ilgilidir. Mevcut durum, NDB kredilerinin 

kendi BRICS ulusal para biriminde yapılabilmesini, para politikalarında 

dolarizasyonun engellenmesini ve aynı zamanda FED'in bilançosunu finanse 

etmeye olan bağımlılığı azaltılmasını engellemektedir. (Manning, 2014) 

2.2.2. BRICS Koşullu Rezerv Düzenlemesi (CRA) 

Fortaleza Zirvesi’nde Yeni Kalkınma Bankası'nı kuran Anlaşmayı 

imzalarken RICS liderleri, 100 milyar dolarlık döviz rezervi içeren, kısa vadeli 

ödemeler dengesi baskılarını önlemek, karşılıklı destek sağlamak ve finansal 

istikrarı daha da güçlendirmek için kendi kendini yöneten bir koşullu rezerv 

düzenlemesi kurmayı da kabul etmiştir. BRICS, bu hamle ile küresel finansal 

güvenlik ağını güçlendirmeye ve mevcut uluslararası para ve finansal 

düzenlemeleri tamamlamaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir. CRA, fiili veya 
potansiyel kısa vadeli ödemeler dengesi baskılarına karşılık olarak likidite ve 

ihtiyati enstrümanlarla destek sağlanmasını amaçlamaktadır.(Treaty,2014)  

Kısa vadeli istikrar perspektifinden bakıldığında CRA'nın kurulması olumlu 

bir tedbir etkisi ile üye ülkelerin likidite baskılarını önleyebilmelerine, karşılıklı 

destek sağlamasına ve finansal istikrarı daha da güçlendirmesine yardımcı 

olacaktır. Küresel finansal güvenlik ağının güçlendirilmesine ve mevcut 

uluslararası düzenlemelere ek bir savunma hattı olarak tamamlayıcı bir olası zarar 

karşılama kapasitesi olarak katkıda bulunacaktır. CRA, uluslararası malların 

fiyatlama dengesine dolaylı olarak katkıda bulunurken, aynı zamanda, BRICS'in 

gerçek veya potansiyel ödemeler dengesi problemleriyle başa çıkma becerilerini 

geliştirmesine yardımcı olabilecektir. 

CRA’nın idare ve yönetimi CRA Guvernörler Konseyi ve Daimi Komite 

tarafından oluşturulacaktır. Guvernörler Konseyi, her bir tarafın atadığı bir 

Guvernör ve bir alternatif Guvernörden oluşurken, alternatif üye Maliye Bakanı, 

Merkez Bankası Başkanı ya da eşdeğer bir pozisyona sahip olmalıdır. Guvernörler 

Konseyi, oy birliği ile kararlar alırken CRA’nın üst düzey ve stratejik kararlarından 

sorumludur.(Treaty,2014)  Rezerv, üye ülkelerin aidatlarından oluşurken Çin 41 

milyar dolar, Rusya Hindistan ve Brezilya 18'er milyar dolar, Güney Afrika 

Cumhuriyeti ise 5 milyar dolar taahhüdü ile Fon’un oluşturulmasını taahhüt 

etmiştir. Muhtemel yardımların aidat tutarı ile kısıtlı olduğu sistemde yurt dışı ani 

sermaye çıkışı gibi bir problemle karşı karşıya kalan veya döviz piyasasında 

baskıya uğrayan ülkenin kendi ihtiyaçlarını temellendiren bir başvuruyla aidatın 

yüzde 30'u oranında anlaşmada belirtilen ülke çarpanları üzerinden acil yardım 

alabileceği kurgulanmıştır.(Manning,2014) 

Fikir olarak gündeme geldiği andan itibaren Koşullu Rezerv Düzenlemesi, 

Bretton Woods sistemine etkisi, uluslararası finansal yapıda yaratacağı dönüşüm ve 
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IMF ile benzerlikleri tartışılmaktadır. Amaç olarak üye ülkeler arasında mali 

istikrarı güçlendirmek ve kısa vadeli likidite ihtiyacı için oluşturulan rezerve 

nazaran IMF’in amaçları kapsamlı ve çeşitlidir. IMF’nin amaçları arasında, 

‘danışma ve birlikte çalışma mekanizması içeren daimi bir kurum vasıtasıyla 

uluslararası parasal işbirliğini teşvik etmek, uluslararası ticaretin dengeli 

büyümesi ve gelişmesine imkan vermek ve böylece istihdam ve reel gelirin yüksek 

seviyelere çıkması ve tutulmasını teşvik etmek...’ ve dünya genelinde yoksulluğu 

azaltmak gibi bazı makroekonomi ile ilgili hedefler yer almaktadır.(Erdem, 

2016:321) Küresel ekonomik ve finansal güvenliğin uzun vadeli sağlanması 

açısından kendini yetkili gören IMF’ye kıyasla BRICS rezervinin üye devletler 

arasındaki işbirliğine odaklanarak ulusal ekonomik güvenliklerin kısa vadede 
sağlanması önemsenmektedir.  Koşullu Rezerv Düzenlemesi ve IMF statüleri 

arasındaki konu ve amaç bakımından bu kısa karşılaştırma, BRICS’in küresel 

ekonomik düzen üzerinde uyandırabileceği etkinin bir göstergesidir. 

Eylül 2018 itibarıyla IMF’nin 720 milyar ABD doları olan kullanıma 

elverişli mali kaynakları (IMF,2018b) ile kıyaslandığı takdirde, Koşullu Rezerv’in 

kaynak hacminin nispeten sınırlı olduğu söylenebilir.  Tabii ki bu noktada önemli 

olan kriz ve volatilite anında o fona duyulan güvendir. CRA’nın test edilebileceği 

bir kriz ortamı henüz yaşanmamıştır. Ancak 2017 yılı itibarıyla BRICS ülkelerinin 

toplam yabancı döviz rezervlerinin yaklaşık 4,3 trilyon dolar olduğu düşünülürse, 

grup devletlerinden Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın herhangi ikisinin toplamının 

ya da Çin’in tek başına, CRA’yı IMF seviyesine çıkartabilecek kapasiteye sahip 

olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. (Manning,2014) Rakamlar tek başına bir şey 

ifade etmese de BRICS Koşullu Rezerv Düzenlemesi’nin başarılı olmasının 

kaynağı üye ülkelerin ulusal ekonomik güvenliklerinde ve BRICS bölgesini içeren 

jeoekonomik çevreyi ve daha sonra küresel ekonomik güvenliği hedefleyen 

adımlar atabilmesinde yatmaktadır.  

Koşullu Rezerv Düzenlemesi’ne gidilen sürece bakıldığında arkasında 

çoğunlukla 2008 küresel finansal krizi ve sonrasında uygulanan FED politikaları 

yatmaktadır. 2008 Aralık ayında başlayan ve 2014 Ekim ayına kadar süren FED’in 

parasal genişlemesi, ABD finans sistemindeki çöküşü önlemek, tüketimi ve üretimi 

canlandırmak ve para bolluğu sayesinde faizlerin ucuzlamasının önünü açmak 

amacı ile küresel piyasaları rahatlatmıştır. FED’in ABD’deki tarım dışı işsizlik 

verisi üzerinden analizi ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme hızına ilişki 

tespitleri, küresel ekonomide parasal hareketlerde daralmanın habercisi olmaktadır. 

Bu durum dünyanın geri kalanı kadar BRICS ülkeleri için de farklı sonuçlar 

doğurmaktadır. (O’Neill, 2013) Parasal genişlemenin sona ermesi ABD’nin en 

büyük borç vereni konumundaki Çin için olumlu iken, Brezilya ve Hindistan gibi 

söz konusu dönemde paraları %30 oranında değer kaybeden iki ülke için bol ve 

uygun şartlarda dış kaynak bulma zorluğu açısından olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır. Örneğin ABD ekonomisinin 2013 yılında toparlanma sinyalleri 

vermesi ile birlikte küresel sermaye, gelişmiş ülkelere geri dönerken yükselen 
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piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışı hızlanmıştır. 2013 yılında, Brezilya'dan 

sermaye çıkışı 2002'den bu yana kaydedilen en büyük rekor olan 12.26 milyar 

dolara çıkmıştır. (Kynge ;Wheatley, 2015)  Ağustos 2013'te Brezilya'dan aylık net 

sermaye çıkışı, 5,85 milyar dolar ile kaydedilirken ulusal ekonomik güvenliğin 

stratejik aracı döviz rezervleri erime riski ile karşılaşılmıştır.  

CRA ile tahsis edilen acil yardım fonu, üye ülkelerdeki kısa vadeli likidite 

sıkıntısını gidermekle kalmayıp, dış şoklardan kaynaklanan olumsuz etkileri de 

hafifletebilir. Böylece CRA, BRICS ülkelerinin IMF ve Dünya Bankası'na olan 

bağımlılığını azaltmaya, uluslararası sistemde seslerini yükseltmeye ve yeni 

küresel finansal düzen oluşturmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu 

bakımdan BRICS Koşullu Rezerv Düzenlemesi’nin kurulmasının arkasındaki 

düşünce, küreselleşen modern finansal piyasalarda artan risk unsurunu kontrol 

etmeye yönelik daha dayanıklı kurumlara ihtiyaç duyulmasıdır. İşte bu yüzden 

Koşullu Rezerv Düzenlemesi de bir ülkenin tahsis edilen krediye erişimi IMF’nin 

en çok eleştirilen şartlılık sistemine bağlanmıştır. BRICS devletlerinin 

makroekonomik performans değerlendirmesini yapabilecek ihtisas ve tecrübeye 

sahip olmaması, IMF’nin kurumsal bilgi, beceri ve tecrübesine bağımlı olduğu 

gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda BRICS, geleneksel uluslararası 

ekonomik düzen içerisinde batılı gelişmiş ülkelerin hakimiyetine karşı bir tepki 

görünümünde ortaya çıksa da neoliberal kapitalist görüşe dayanan Washington 

uzlaşmasına karşı küresel ekonomik ve finansal idare için bir alternatif kutup ya da 

blok olarak gelişimini henüz tamamlayamamıştır. Bu bağlamda yeni bir 

uluslararası finansal mimarinin hukuksal ve kurumsal yapısının oluşturulmasında 

normatif etkiye sahip bir belirleyici unsur olma konumu, rezerv kullandırımı 

açısından sıkıntılıdır.   

Öte yandan Yeni Kalkınma Bankası ve Koşullu Rezerv Düzenlemesi’nin 

kurulması, BRICS ülkelerinin döviz rezervlerini daha iyi kullanmalarına yardımcı 

olacaktır. 2018 yılı Ağustos ayı istatistikleri itibarıyla dünyanın en çok döviz 

rezervine sahip ülkesi 10 ülkesi sıralandığında 3.395 milyar dolar ile Çin ilk sırada 

gelirken BRICS ülkelerinden Hindistan, Brezilya ve Rusya bu sıralamada 

kendilerine yer bulmaktadır. (UNCTAD,2018) Ekonomik güvenlik göstergesi 

olarak döviz rezervleri açısından avantajlı olan BRICS ülkeleri, toplamda dünya 

rezervlerinin yarısından fazlasına sahiptir. Zira gün geçtikçe küresel ekonomide 

artan korumacılık ve istikrarsızlıklar karşısında bir çok ülke ulusal ekonomik 

güvenlikleri doğrultusunda altın ve döviz rezervlerini arttırmaktadır. Özellikle 

CRA’nın korumacılık önlemlerine karşı ortak bir finansal havuz olması, BRICS 

ülkeleri için olası ambargolara karşı gelişimine devam edebilmek için önemlidir.  

Rusya örneğinde yaşandığı üzere ülkenin döviz rezervleri yeterli olsa da 

ileride yaşanacak olası sıcak para çıkışı karşısında kısa vadeli ödemeler dengesi 

dengelemesi için CRA stratejik bir açılım olarak algılanmaktadır. Bu açıdan 
Koşullu Rezerv Düzenlemesi, olası ani sermaye çıkışları ile finansal istikrarı 
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sarsılma tehlikesi yaşayan BRICS ülkesi için tampon görevi görecektir. Son 

dönemde Kırım müdahalesi nedeni ile Rusya’ya uygulanan ambargolar karşısında 

ulusal rezervlerinin kritik eşiğin altına gelmesi durumunda CRA’nın devreye 

girebileceği düşünülebilir.  Zira diğer gelişmekte olan ülkeler gibi BRICS ülkeleri 

de zaman zaman sermaye çıkışları ve döviz amortismanı ile karşı karşıya kalmıştır.   

Diğer açıdan NDB'nin kuruluşu ile BRICS ülkelerinin yatırım yönünü daha 

efektif ve  yüksek getirili alanlara kaydırması yanında küresel ekonominin yeniden 

dengelenmesine de katkıda bulunması beklenmektedir.  Ayrıca NDB, BRICS 

arasındaki ticaret ve sermaye akışına fayda sağlarken, finansal işbirliği alanını 

genişletecek ve ulusal para birimlerinin uluslararasılaşmasını hızlandıracaktır. Bu 

noktada halen Bretton Woods sisteminin parasal öngörüleri, BRICS ülkeleri için de 

geçerlidir. Uluslararası finansal yapıya dönüşüm getirecek bir Kalkınma Bankası 

ve Fon kursalar da halen uluslararası para sistemi ve dayanakları dışında hareket 

etme kabiliyetlerinden tek tek ve toplu olarak yoksundurlar. Döviz satın alarak 

sistemin finansörü olan ABD’ye borç veren her ülke gibi BRICS ülkeleri de bu 

finansal sarmaldan henüz kurtulamamıştır.  

BRICS kendi jeopolitik coğrafyasında ve işbirliği kurduğu gelişmekte olan 

ülkeler de yerli para üzerinden ticaret yapmak suretiyle hem ABD dolarının 

hakimiyetini kırmayı hem de ulusal paralarının değerini korumaya çalışmaktadır. 

Para takası (swap) anlaşmaları, gün geçtikçe uluslararası ticarette ulusal ve küresel 

ekonomik güvenliğin ABD dışındaki ülkeler lehine dönmesi için önemli bir araç 

haline gelmektedir. Örneğin Çin’in yurt dışında yuan kullanımını arttırmak ve 

değerini korumak için birçok merkez bankasıyla swap anlaşması bulunmaktadır. 

Rusya, aynı şekilde özellikle ABD varlıklarına yatırımlarını gün geçtikçe önemli 

oranda azaltırken, ABD Doları yerine Euro ve Çin Yuanı gibi para birimlerinin 
kullanımını içeren ticaret anlaşmaları yapmaktadır.(Rinaldi, 2018:6-7) Görüldüğü 

üzere küresel ekonomide özellikle 2008 finansal krizi sonrası koşullar ve ABD 

Başkanı Donald Trump’ın korumacı ve zorlayıcı gümrük politikaları, ABD dolarını 

uluslararası ticarette diğer ülkeler nezdinde daha kritik bir enstrüman haline 

getirmektedir. ABD doları uluslararası rezerv para özelliğini kaybetmese de, 

BRICS içinde olduğu gibi diğer Türkiye, Venezzüela, İran gibi ülkeler ikili 

ilişkilerindeki para takası anlaşmaları ile kendi ulusal ekonomik istikrarını 

sağlamaya çalışırken küresel ekonomik dönüşümü de tetiklemektedirler. İleride 

kendi içinde ortak para birimi yaratacak bir projeksiyonu olmadığı için BRICS, üye 

ülke para birimlerinden günümüzde güçlü para görünümündeki Çin Yuanı 

merkezinde uluslararasılaştırılması için önemli bir adım olabilir.  

Hâlihazırda küresel rezerv para birimi olarak doların oldukça uzun bir süre 

değişmeyeceği gerçeği kabul edilirken, BRICS ülkeleri küresel finansal düzende 

ABD hegemonyasını takip etmek zorundadır. ABD tahvillerini satın almaktan 

kaçınılabilirken, döviz rezervlerini ABD doları cinsinden biriktirmek küresel 

ekonomik güvenliğin ön koşullarından biri olmayı sürdürmektedir. Altın rezervleri 
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gün geçtikçe güvenli enstrüman olma özelliğini arttırsa da dolar rezervlerini 

azaltmak doğru olmayabilir. Bu açıdan belki de bazı akademisyenlerce BRICS için 

tek umut, Uluslararası Düzenlemeler Bankası (BIS)’nın araştırmasında tedavül 

açısından sekizinci, SWIFT gibi transfer aracı olarak kullanımında ise yedinci 

sırada olan Çin Yuanı (RMB)'nın küreselleşmesin de yatmaktadır.  Böylece BRICS 

ülkeleri, Çin Yuanını geçerli para birimi olarak kullanırken dolara bağımlılıklarını 

azaltabilecektir. 

SONUÇ  

21. yüzyılın ilk on yılında yükselen piyasa ekonomilerinden Brezilya, 
Rusya, Hindistan ve Çin’den oluşan BRIC ülkeleri ekonomik göstergeler, sosyal 

refah ve yaşam standartları bakımından diğer yüksele piyasa ekonomilerinden 

tedricen pozitif ayrışmıştır. Küresel finansal kriz dalgalarından tedricen daha az 
etkilenen ve FED’in parasal genişleme politikası sonucu oluşan sıcak para 

dalgasını kendi taraflarına çekebilen BRIC ülkeleri, işbirliği fırsatlarını ve gerekli 

kılan diğer faktörleri doğru analiz ederek 2009 yılında zirve diplomasisine 

başlamıştır. Bu işbirliğinin arkasında öncelikle ABD hegemonyasının 11 Eylül 

2001 saldırıları ile başlayan ve daha sonra 2003 Irak müdahalesi ile devam eden 

tek taraflı ve uluslararası hukuku yadsıyan politika ve eylemlerinden duyulan 

rahatsızlık yatmaktadır. Ötekileştirme ve önleyici askeri doktrin ile ulusal askeri 

güvenliğini, küresel satıha yaymakta herhangi bir tereddüt hissetmeyen ABD 

hegemonyası karşısında doğal bir gruplaşma meydana gelmiştir. Özellikle Irak 

müdahalesi ile ayyuka çıkan Atlantik dünyası arasında da görülen bu ayrışma, tek 

kutuplu bir uluslararası ilişkilerin küresel siyasete yarar getirmeyeceği düşüncesi 

ile birlikte BRICS fikrinin şekillenmesinde hakim olmaya başlamıştır.  

2008 Küresel Finans Krizi de uluslararası politika yanında ekonomik 

yönetişimde çok boyutlu bir yapıya gereksinimi ortaya koymuştur. Askeri güvenlik 

kadar ekonomik güvenliğin de devletlerin bekası için kritik olduğunu gözler önüne 

seren finansal krizin küresel bulaşıcı etkisi, her ülkeyi tedirgin etmiş ve işbirliğinin 

önemini hatırlatmıştır. Merkez Bankalarının para politikası stratejileri ve IMF başta 

olmak üzere uluslararası ekonomik kurtarma paketlerinin devreye girmesi küresel 

manada ekonomik güvenliğin yeniden şekillenmesi gerektiğini düşündürmüştür. 

Ülkeleri belirsiz ve güvensiz bir uluslararası ekonomi ile karşı karşıya bırakan 

küresel kriz, IMF’nin işlevselliğini, kredi derecelendirme kuruluşlarının 

kredibilitesini, finansal küreselleşmenin faydalarını ve tabi ki uluslararası 

ekonomik sistemin dayanaklarını sorgulatmıştır.  Bu manzara sırasında Batı 

ekonomik düzeni içerisinde kalarak sıkı diyalog ve işbirliği ile yükselen güçler 

olarak bir araya gelmeye karar veren BRIC, ülkeleri daha sonra jeoekonomik etki 
alanını Afrika kıtasını da yayarak 2011 yılında Güney Afrika’yı dahil etmiş ve 

BRICS kısaltmasını oluşturmuştur.     
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Alternatif bir dünya düzenine duyulan ihtiyaç konusunda geniş bir fikir 

birliği üzerine şekillenen BRICS ülkeleri arasındaki politik, toplumsal, demografik 
ve yapısal farklılıklar sürekli analiz konusu yapılmaktadır. BRICS günümüzde 

dünya nüfusunun %42’sini ve dünya ekonomisinin en az %25’îni temsil 

etmektedir. Oysa BRICS'in olumsuz yönlerine odaklanma konusunda genel bir 

eğilim vardır. Bazı yararlar tarafından içlerindeki rekabet ve gerilimi onarsalar bile 

BRICS, gerek ulusal pratikleri gerek vizyonu açısından sınırlı yeni bir dünya 

düzeni öngörmemektedir.  

Zira Çin’in yükselişinde Batı sermayesinin rolü göz önüne alındığında söz 

konusu meydan okumanın topyekun Batı’ya karşı olmadığı aşikardır. Yeni 

kapitalist dinamikler ışığında siyasi olarak liderliği kimin üstleneceği, yani kimin 
sözünün geçeceği belirlenmediği eleştirilmektedir. Afrika açılımı ile Çin’in 

BRICS’i yönlendirdiği iddiası, Koşullu Rezerv Düzenlemesi’nde en çok 

sermayeye sahip olması ile güçlenmiştir. Bu noktada Çin’in “Yol ve Kuşak” 

projesi için 3 trilyon doları ayırmasına karşın Yeni Kalkınma Bankası için 10 

milyar dolar gibi mütevazi bir rakamı önermesi BRICS’i kendi projesine payanda 

yaptığı yorumuna neden olmuştur. Rusya ve Hindistan, Çin’in kendilerine rakip 

olacak ve çıkarlarını tehdit edecek projeler sunmasından memnun olmadığı zaman 

zaman ayyuka çıkmaktadır. Bu analizleri destekleyen bir diğer gelişme de Koşullu 

Rezerv Düzenlemesi’nin IMF’ye oranla sınırlı sermaye yapısı kadar kullandırma 

koşullarında IMF şartını öngörmesidir. Bir çok analizde Bretton Woods sistemine 
alternatif şekilde belirtilen CRA’nın IMF’in kredibilite ve derecelendirme 

deneyimine bağımlı olması ve bunu yasal mevzuatta belirtmesi küresel etkisini 

sınırlayıcı mahiyettedir. BRICS içinde kredi derecelendirme kuruluşu bulunmadığı 

için, kredi limitlerinin %70’lik kısmının tahsisinin IMF standartlarına bağlanması, 

gelişmekte olan ülkeler için olumsuz bir tablo sunmaktadır.     

Bu olumsuz tablo ayrıntılarda gizlense de, ülkeler arasındaki farklılıklar 

örneğin Çin ve Hindistan yahut Çin ve Rusya arasındaki askeri güvenlik 

kaygılarını doğrudan hedeflememektedir. Diğer açıdan salt grup içinde değerler, 

ekonomi, politik yapılar ve jeopolitik çıkarlar açısından ayrışmalar, BRICS'in 21. 

yüzyılda bir rehber güç olmaya yetecek kadar güçlü bir blok olması olasılığını 

düşürmemektedir. Zirvelerde alınan bölgesel ve küresel boyutta ekonomik, politik 

ve toplumsal kararlar ile uluslararası ilişkileri etkileme çabası, gelişmekte olan 

ülkeler için çekim merkezi olmasına ve ekonomik finansal mimaride ise alternatif 

bir payanda olmasına yardım etmektedir 

BRICS’in kendisine olan güveni sağlamlaştırmasıyla büyüyeceği aşikardır. 

Yol gösterici bir güç olmak için, küresel yönetişimde fikirlerin yakınlaştırılmasına 

ihtiyaç vardır. Bu eğilimin kırılabilmesi için ülkeler arasındaki küresel yönetişime 

yeni bir yaklaşımın nasıl hazırlanacağı konusunda farklı ideolojik eğilimler gün 

geçtikçe benzeşmektedir. BRICS ülkeleri arasındaki mali işbirliğinin geliştirilmesi 

ve derinleştirilmesi kadar uluslararası ekonomi ve finans sistemini de etkileyecek 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/08/14/asyanin-yukselisi-efsanesi/
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hayati platformlar olan “Yeni Kalkınma Bankası”, “Koşullu Rezerv 

Düzenlemeleri” gibi önemli açılımlar da bu benzeşmenin sonucudur. Bu 

gelişmelerin arka planında küresel ekonomik istikrar yanında kendi jeoekonomik 

sathında finans sektöründeki işbirliğini sürekli olarak derinleştirmek gerekliliği 

yatmaktadır. İleride BRICS'in mevcut işbirliği mekanizmalarını daha da 

geliştirmek için üye ülkeler arasında kamu-özel sektör ortaklığı alanlarında ortaklık  

ve tahvil çıkarma, denetim ve vergilendirme gibi muhasebe standartlarının benzer 

hale getirilmesi konularında mevcut işbirliği düzeyinin yükseltileceğinin 

planlanması da bu entegrasyon adımlarının devamı niteliğindedir.   

Diğer taraftan küresel finans krizinin BRICS ülkeleri üzerindeki olumsuz 

etkileri yavaş yavaş hissedilmektedir. FED parasal sıkılaşma gereğince politika faiz 

oranlarını arttırmaya gittikçe BRICS ülkelerinin ulusal ekonomik güvenlikleri, bu 

karardan doğrudan etkilenmektedir. Üye ülkeler NDB, CRA, grup içi para takası, 

ticaret ve yatırım anlaşmaları ile ulusal ekonomik güvenliklerini sağlama 

noktasında BRICS kurum ve uygulamalarından yardım almaktadır. Bu sayede 

gelişmiş ülkelere duyulan ekonomik bağımlılıkların azalması sağlanırken ABD 

dolarının rezerv para ve ticaret aracı olmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Çeşitli finansal işbirliği yöntemleri ile çok yönlü ve çok düzeyli bir finansal mimari 

oluşturmak için BRICS para birimlerinin uluslararasılaşmasını daha da ilerletmek 

ve uluslararası ticarette yerel para birimi kullanımını swap uygulamaları ile 

yaygınlaştırmak ve ABD doları veya avroya olan bağımlılığı azaltmak pragmatik 

adımlardır. Sadece bu yöntemlerle BRICS ülkeleri küresel finansal yönetişimde 

rollerini ve statülerini geliştirebilirler. 

Diğer açıdan bir dengeleyici rolü ile NDB ve CRA işlevsellik düzeyi 

arttıkça, BRICS para birimlerinin istikrarı korunabilir. BRICS ülkelerinin büyük 

miktarda döviz rezervlerine sahip olması yanında bu kurumlar nezdinde zarar 

karşılama kapasitelerinin bulunması, kriz önleme açısından bulaşmanın büyük ve 

yıkıcı etkisini azaltacaktır. Bu nedenle BRICS ilerleyen dönemde ekonomik ve 

finansal istikrar üzerine odaklanırken, bütüncül olarak herhangi bir ülkenin 

durgunluğa kaymaması, olası krizin bulaşma riskini azaltıcı mekanizmaları 

geliştirme ve kredi alınan ülkelerin ahlaki tehlikeye düşme riskini frenleme gibi 

önlemler almalıdır. BRICS, ekonomik kurtarma paketlerinin standartlarını ve 

hedeflerini belirlemeli, aynı zamanda kurtarma koşullarını şeffaf ve denetlenebilir 

şekilde geliştirmelidir.  

Bu bağlamda ekonomik bir kutup olma çabası, tam da bu noktada kısa vade 

için gerçekçi görülmemektedir. BRICS içindeki para takası antlaşmalarının 

yaygınlaşması ile dolar kullanımının azalması ve BRICS uluslararası 

derecelendirme ajansı kurulması gibi gelişmeler oluşumun uluslararası finansal 

sistemdeki tamamlayıcılık işlevini ya da rekabetin tanımını belirleyecektir. NDB 

kredilerinin şartlarının, etkililiğinin ve kalitesinin küresel kalkınma finansmanı için 
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anlamlı olabilmesi ABD doları aleyhine yapılacak orta ve uzun vadede yasal 
mevzuatın değişmesini gerektirmektedir.   

BRICS, uluslararası ekonomik düzenin değişen çehresinin bir ürünüdür. Bu 

değişim ikili ticari ilişkilerden çok taraflı küresel ekonominin doğal sonucudur. 

Küreselleşme ile değişen ekonomik dengeler, mevcut uluslararası para ve finansal 

idaresinin artık yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan devletlerin 

ihtiyaçlarına cevap veremezken, devletler de güç dengesinde birlik sağlamadan 

çıkarlarını koruyamaz hale gelmiştir. Bu açıdan BRICS oluşumu, status quo’ya 

tepkinin bir ifadesidir. Tek kutuplu bir uluslararası düzenden çok kutuplu bir 

düzene geçme isteğini yansıtır. Bütün ülkelerin ekonomik konum ve menfaatleri 

oranında küresel mali idare içerisinde adil ve hakça temsil edilmesi için, yeni bir 
uluslararası finansal mimarı önerilmiştir. Ancak mevcut uluslararası ekonomik 

düzenin kurucu unsuru olan batılı gelişmiş ülkeler, Bretton Woods sisteminin 

kurumları olan IMF ve Dünya Bankasının idari yapısı ve işleyişi içerisindeki 

hâkimiyetlerini ve etkilerini korumak amacıyla yeni bir uluslararası mali 

yapılanmaya direnmektedirler. BRICS, bu bağlamda yeni küresel idari 

yapılanmanın en önemli unsurlarından biri olmaya adaydır. 
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ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN BALKANLARDA 

GERÇEKLEŞEN BÖLGESEL ÇATIŞMALARDAKİ VE DAYTON 

ANTLAŞMASINA GİDEN SÜREÇTEKİ ROLÜ? 

Arş. Gör. Mehmet Ali AK* 

ÖZET 

Uluslararası Örgütler, uluslararası ilişkiler disiplininde bölgesel ve 

uluslararası çatışmaların çözümü noktasında bir arabuluculuk rolü üstlenmeye 

çalışmıştır. Örgütsel yapı birçok devleti içerisine alan ve ortak çıkarlar 

çerçevesinde çatışma çözümlerini sunan ve istikrar bağlamında bir üst yapı 

oluşturmaya çalışan bir mekanizmadır. Balkanlar, sosyolojik olarak çatışmaya çok 

yatkın bir bölgedir. Dinsel, dilsel, ırksal ve ideolojik birçok yapı bulunmaktadır. 

Tarihsel perspektife baktığımızda, Balkanlarda ki devletlerin bu farklılıklardan 

dolayı sürekli çatışma ve devamında savaşlar içerisinde olduklarını görmekteyiz. 

Uluslararası sistem analizinde Balkan ulusu topluluğunun temelinde ki bazı 

argümanlar çatışma olasılığının yüksek olduğu bir bölge olarak görülmektedir. 

Bunun nedeni devletlerin iç politika sistemlerinin birçok azınlıkla beraber başka 

balkan uluslarını da barındırması ve böylece her devletin çıkarını gözeterek azınlık 

olgusunu kullanarak devlet sistemlerinin karar alma mekanizmalarını işlemez hale 

getirilmesidir. Uluslararası anlamda birçok denge balkan devletleri üzerine de 

kurulmaktadır. Bu dengeye binaen devletler iç ve dış politikalarını buna göre 

belirlemektedir. Uluslararası örgütler Balkanlarda ki siyasi çatışmaların çözümü 

noktasında belli dönemlerde bir rol üstlenmiş, antlaşmaların ve uzlaşının 

oluşumuna katkısı olmuştur. Bu mana da Yugoslavya dağıldıktan sonra Balkanlar 

da olan güç boşluğunu devletleşerek doldurmaya çalışan Yugoslavya ya bağlı 

uluslar bir savaş içerisine girmiştir. Sırp ulusunun balkanlarda daha etkin olmak 

istemesi ile birlikte yayılmacı bir politika izleyerek Bosna-Hersek bölgesini işgal 

etmiş ve ciddi yıkımlarda bulunmuştur. Bu çerçevede 3 yıl süren savaşta, Birleşmiş 

Milletler bu savaşa müdahale etmiş ve sonrasında Dayton antlaşması 

imzalanmıştır. Uluslararası örgütlerin bölgesel çatışmaları ve Dayton 

antlaşmasında ki rolü bağlamında Balkanlar incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Örgütler, Balkan, Çatışma, Ulus, Devlet. 
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TÜRKİYE’NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜÇ ARAÇLARI: 

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI 

VE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 

Kafiye BEKFELAVİ364 

ÖZET 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve ardından gerçekleşen siyasi gelişmelerle 

birlikte uluslararası ilişkiler disiplininde geleneksel teorilere karşı alternatif 

yaklaşımların artış gösterdiği bir sürecin başladığı görülmektedir. Soğuk Savaş 

sonrasında ise küreselleşmenin etkisi ve bilgi ve iletişim teknolojisinin 

gelişmesiyle devlet dışı aktörlerin ve realistlerin değer vermeyerek göz ardı ettiği 

kültür, işbirliği, kurumlar ve demokrasinin uluslararası ilişkilerde daha önemli bir 

hale geldiği görülmektedir. Joseph S. Nye; kültür, ortak değerler, politikalar ve 

kurumlar aracılığıyla cazibe yaratmanın, hayranlık uyandırmanın ve gündemi 

yaratmanın önemini ifade etmiştir. Aktörler sert güç kullanmaksızın kendine 

çekme, cazibe ve ikna yoluyla başka bir deyişle yumuşak güç aracılığıyla diğer 

aktörlerin seçimlerini şekillendirebilecektir. Cazibeyi meydana getiren ise yumuşak 

gücün kaynakları olan kültür, siyasi değerler ve dış politikadır. Söz konusu 

kaynaklar yumuşak güç araçlarıyla faaliyet göstermektedir. Devlet kurumları, 

kamu diplomasisi ve hükümet dışı aktörler ise yumuşak gücün araçlarıdır. 

Sovyetler Birliği’nin Balkanlardaki etkisinin ortadan kalkmasıyla Türkiye, 

tarihi, kültürel ve insani bağları bulunan bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek 

adına girişimlerde bulunmuştur. 1990’lı yıllarda Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle iyi 

niyet bazında ilişkileri geliştirmek adına girişimlerde bulunduğu görülmektedir. 

Fakat o dönemde bu politikadan istenilen sonuç alınamamıştır. 2000’li yıllarda ise 

Türk dış politikasında yumuşak güce dolayısıyla da Türkiye’nin itibarını ve 

görünürlüğünü arttıran kurumların kurulmasına yönelik eğilim dikkat çekmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye ortak tarihi, insani ve kültürel bağlara sahip olduğu Balkan 

ülkeleriyle işbirliği ve etkileşim içerisinde olmanın önemine vurgu yapmıştır. 

Bunun yanı sıra Türkiye bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerin gelişmesine ve bölgenin 
istikrarının korunmasına önem atfetmektedir. Türkiye’nin tarihsel ve kültürel 

bağlarını canlandıran ve yumuşak gücünü arttıran Kamu Diplomasisi 

Koordinatörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı gibi kurumların kurulmasıyla Türk dış politikası yumuşak 

güç ve araçlarının kullanımını hayata geçirmiştir. Türkiye, Balkan ülkeleriyle ikili 

ilişkilerini ve işbirliğini pekiştirirken bölgede yumuşak güç aracı olan kurumlar 

                                                           
364  Uludağ Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları Doktora Öğrencisi, 

kafiyebekfelavi@gmail.com 
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aracılığıyla da faaliyetlerini sürdürmektedir. Böylelikle bölgede Türkiye’nin 

görünürlüğü ve prestiji arttırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’nin yumuşak gücünü 

oluşturan çok sayıda kurumu olmasına rağmen bu çalışma içerisinde diğerleriyle 

kıyaslandığında daha etkili ve ön planda olduğu düşünülen ve kurumsal yapısı 

itibariyle bölge ülkelerindeki saygınlığı zamanla artış gösteren Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle 

ilişkilerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Güç, Balkanlar, Türk Dış Politikası, TİKA, 

Yunus Emre Enstitüsü. 

ABSTRACT:  

With the end of the Cold War and the subsequent political developments, it 
is seen that the alternative approaches to traditional theories in the international 
relations discipline have increased. In the aftermath of the Cold War, the impact of 
globalization and the development of information and communication technology 
have shown that culture, cooperation, institutions and democracy, which are 
ignored by non-state actors and realists, have become more important in 
international relations. Joseph S. Nye stated the importance of creating attraction 
and admiration through the culture, common values, policies and institutions. 
Without using hard power, the actors will be able to shape the choices of other 
actors through attraction and persuasion, in other words by means of soft power. 
The concepts of culture, political values and foreign policy are the sources and 
main components of that soft power. These sources operate by means of soft power 
tools such as state institutions, public diplomacy and non-governmental actors. 

After the end of the Soviet Union's influence in the Balkans, Turkey, has 
attempted to improve its relations with the countries in the region with whom it has 
cultural and historical ties. It could be seen that in 1990s Turkey tried to promote 
relations in principle of goodwill but at that time no result could have been 
achieved. In the 2000s, an upward trend can be observed in the soft power in 
Turkish foreign policy, hence in the establishment of institutions and departments 
that increase its reputation and visibility. In this context, Turkey emphasized the 
importance of cooperation and interaction with Balkan countries with whom it has 
cultural and social ties historically. Besides Turkey, attaches importance to 
development of bilateral relations with the countries of the region and the 
preservation of stability. By the formation of institutions uplifting cultural ties and 
increasing its soft power such as Yunus Emre Institute, Coordinating Office of 
Public Diplomacy and Presidency for Turks Abroad and Related Communities, 
Turkish foreign policy put into practice the soft power concept and its tools. On 
one hand reinforcing bilateral relations and cooperation with the Balkan countries, 
on the other hand Turkey is carrying on its activities through soft power 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

963 

institutions. Thus Turkey tries to increase its prestige and visibility. Despite the 
fact that there are many institutions forming the soft power of Turkey; compared 
with others, Turkish Cooperation and Coordination Agency and Yunus Emre 
Institute are considered to be more effective and has shown an increase in 
respectability with their institutional structure over time in the region. In this study, 
the effect of Turkish Cooperation and Coordination Agency and Yunus Emre 
Institute on relations with Balkan countries will be analyzed. 

Key Words: Soft Power, Balkans, Turkish Foreign Policy, TİKA, Yunus 

Emre Institute. 

GİRİŞ 

Uluslararası ilişkiler literatürü içerisinde güç kavramının birçok teorik 

yaklaşımın temelinde yer aldığı görülmektedir. Fakat kesin bir tanımı yapılamayan 

güç kavramı farklı kontekstlerde incelenmektedir. Örneğin; klasik realizm gücü 

uluslararası politikanın merkezinde görmekte ve askeri güce odaklanmaktadır. Bu 

noktada klasik realistlerin kültür, değerler ve demokrasi gibi unsurları göz ardı 

ettiği görülmektedir. 

Soğuk Savaş’ın ardından bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişmesi ve 

yaygınlaşması ve küreselleşmeyle birlikte uluslararası ilişkilerde daha önce 

realistler tarafından önem verilmeyen devlet dışındaki aktörlerin ve kültür, çevre 

ve demokrasi gibi unsurların etkisi artmıştır. Joseph S. Nye; ortak değerler, kültür, 

kurumlar ve politikalarla cazibe yaratmanın ve hayranlık uyandırmanın önemini 

belirtmiştir. Böylece aktörler sert güce başvurmadan kendine çekme ve ikna 

aracılığıyla başka bir ifadeyle yumuşak güçle diğer aktörlerin seçimlerini 

etkileyebilecektir. Kültür, siyasi değerler ve dış politika yumuşak gücün 

kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu kaynaklar yumuşak güç araçları olan kamu 

diplomasisi, hükümet dışı aktörler ve devlet kurumları aracılığıyla faaliyet 

gösterebilmektedir. 

Soğuk Savaş sürecinde manevra alanı dar bir dış politika izleyen Türkiye, 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerine ve Balkanlara 
yönelik daha aktif bir dış politika izleyebilmiştir. Özellikle 1990’lı yıllarda aktif bir 

dış politika izlemeye başlayan Türkiye; ortak tarihi, kültürel ve insani bağlara sahip 

olduğu Balkanlardaki baskı ve kriz dönemlerinde bölge halkına desteğini 

göstermiştir. 2000’li yıllarda ise Türk dış politikasının yumuşak güce yönelimiyle 

birlikte kültür ve ortak değerler gibi unsurların dış politikadaki vurgusu artmıştır. 

Bu bağlamda Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Türk 

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlar Türkiye’nin kültürel bağlarına etkinlik 

kazandıran ve yumuşak gücünü güçlendiren kurumlardır. Türkiye, hem Balkan 
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ülkeleriyle ikili ilişkilerine önem vermekte hem de söz konusu yumuşak güç 

uygulayıcısı kurumlar aracılığıyla bölgedeki etkinliğini arttırmaktadır. 

Çalışma çerçevesinde Balkanlardaki etkinlikleri, faaliyetleri ve projeleriyle 

Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki etkileşimi arttırdığı ve Türkiye’nin bölgedeki 

bilinirliğini, görünürlüğünü ve itibarını güçlendirdiği dolayısıyla da Türkiye’nin 

yumuşak gücüne önemli katkılar sağladığı düşünülen Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Öncelikle yumuşak gücün anlaşılması adına çalışma çerçevesinde öncelikle gücün 

çeşitlerine detaylı bir şekilde değinilmiştir. Ardından ikna ve cazibe yoluyla 

kendine çekme şeklinde kısa bir şekilde tanımlanabilen yumuşak gücün kaynakları 

ve araçlarına yer verilmiştir. Türk dış politikasındaki yumuşak güce yönelim 

anlatılmıştır. Türkiye’nin Balkan ülkelerine yönelik politikasının anlaşılabilmesi 

adına bölgenin Türkiye için neden önem teşkil ettiği ekonomik, jeopolitik, tarihi, 

insani, kültürel ve uluslararası boyutlarda ortaya koyulmuştur. Son olarak Türk 

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün Balkanlarda 

yürüttüğü faaliyetlere ve üstlendiği projelere değinilmiştir. Söz konusu kurumların 

faaliyet ve projelerinin Balkan ülke ve halkları nezdinde nasıl karşılandığına yer 

verilmiştir. 

1. GÜCÜN ÇEŞİTLERİ  

İçinde bulunulan koşulların ve uluslararası ilişkiler sisteminin değişmesi 

güç kavramı hakkında kesin bir tanım yapılamamasına neden olmaktadır. Nitekim 

tarih boyunca gücün özellikleri değişim göstermektedir. Bu doğrultuda farklı güç 

çeşitleri farklı dönemlerde bir ulusun gücünü ortaya koyan en temel unsur olarak 

algılanmıştır. Gücü devlet/devletler bazında değerlendirmeden önce gücün 

çeşitlerinin net bir şekilde anlaşılması gerekmektedir.  

Prof. Dr. Joseph S. Nye, 2004 yılında yayımlanan “Soft Power: The Means 

To Success In World Politics (Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının Yolu)” 

adlı kitabında aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere gücü askeri, ekonomik ve 

yumuşak güç olarak sınıflandırmıştır.365 Gücün bir diğer sınıflandırması ise sert, 

yumuşak ve akıllı güç şeklindedir. Kandırmalara ve tehditlere dayanan sert güç, 

ceza tehdidi ve ödül vaadi aracılığıyla başkalarına aksi halde yapmayacağı şeyleri 

yaptırabilme kabiliyetidir.366 Sert gücün iki örneği olarak askeri ve ekonomik güç 

verilebilmektedir. Diğerlerinin tehdit edilmesi veya sahip olunan ekonomik 

avantajın başkalarına karşı kullanılması neticesinde istenilen elde edilmektedir. Bu 

                                                           
365  Joseph S. Nye, Soft Power: The Means To Success in World Politics, New York: 

Public Affairs, 2004, s. 31. 
366  Robert O. Keohone and Joseph S. Nye, Power and Interdependence, 4th Edition, 

Boston: Longman, 2012, s.216. 
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yüzden de sert gücün kaynak temelli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Söz 

konusu kaynakların ise fiziksel ve somut olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.367 

 

Tablo: Gücün Çeşitleri 

 Davranışlar Temel Araçlar Hükümet 

Politikaları 

Askeri Güç 
Zorlama 

Caydırma 
Koruma 

Tehdit 
Kuvvet 

Zorlayıcı Diplomasi 
Savaş 
İttifak 

Ekonomik Güç 
Teşvik 

Zorlama 
Para Verme 

Yatırım 

Yardım 
Rüşvet 

Yaptırım 

Yumuşak Güç 
Hayranlık 

Uyandırma 
Gündem Yaratma 

Değerler 
Kültür 

Politikalar 
Kurumlar 

Kamu Diplomasisi 
İki Taraflı ve Çok 

Taraflı Diplomasi 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere bir aktörün askeri gücünü diğer 

aktörleri caydırmak ve zorlamak adına kullanabileceği bilinmektedir. Buna karşılık 

bir aktör askeri gücü diğer aktörlerin kendisine güvenmesini sağlamak için de 

kullanabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), güven verme kavramını 

nükleer stratejisinin anahtar ögesi olarak askeri güç konusunda ortaya çıkarmıştır. 

ABD Soğuk Savaş süresince özellikle genişletilmiş caydırıcılık kavramıyla 

müttefiklerine güvenlik garantisi vermiştir. Bu bağlamda Soğuk Savaş döneminde 

güven verme, nükleer silahların Almanya ve Japonya gibi devletlere yayılmasının 

önüne geçilmesi konusunda önemli bir rol oynamıştır.368 Askeri güç sadece 

personel, teçhizat ve silahların birleşiminden değil aynı zamanda liderlik, moral ve 

disiplin unsurlarından oluşmaktadır.369 

 Önceleri savaşlarda elde edilen başarılar büyük güç olmanın kanıtı 

niteliğinde olmuştur. Fakat günümüzde, güç kavramı içerisindeki askeri güç 

                                                           
367  Joseph S. Nye, The Paradox of American Power: Why the World’ Only 

Superpower Can’t Go It Alone, New York: Oxford University Press, 2002, s. 8. 
368  John F. Troxell, “Military Power and The Use of Force”, U.S. Army War College 

Guide Tu National Security Issues, Volume I: Theory of War and Strategy, 3rd 
Edition, J. Boone Bartholomees (Ed.), Carlisle: Departman of National Security and 
Strategy, 2008, s. 214. 

369  David Jablonsky, “National Power”, U.S. Army War College Guide To Natinal 
Security Issues, Volume I: Theory of War and Strategy, 3rd Edition, J. Boone 
Bartholomees (Ed.), Carlisle: Departman of National Security and Strategy, 2008, s. 
152. 
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vurgusunun daha önceki dönemlerle karşılaştırıldığında azaldığı görülmektedir. 

Bilgi teknolojisinin gelişmesi ve bilgiye herkes tarafından anında erişilebilirlik 

sağlanması, savaşların getirdiği yıkımı dünya kamuoyunun yakından görmesine ve 

tepki vermesine yol açmıştır. Bu durum meşruiyet sorununu beraberinde 

getirmiştir. Tüm bu sebepler ise askeri gücün kullanımını etkilemektedir. 

Uluslararası alanda teknoloji, eğitim ve ekonomik büyüme faktörleri gücü 

belirleme konusunda daha belirgin hale gelmiştir. Bununla birlikte coğrafya, nüfus 

ve ham madde gibi unsurlar daha az önemli hale gelmektedir.370  

Ayrıca askeri gücün zorlayıcılık enstrümanı olarak günümüzde giderek daha 

az kullanıldığının bir kez daha belirtilmesi gerekmektedir. Bu durumun 

nedenlerinden birisi bir ülkeyi fethetme amacıyla askeri güç kullanılmasının siyasi 

ve sosyal bedellerinin giderek artış göstermesidir.371 Diğer bir neden ise 

günümüzde askeri güç kullanımının daha maliyetli olmasıdır. Bu durum, nükleer 

artışın tehlikelerinden, zayıf devletlerde milliyetçi olarak uyandırılmış nüfusların 

yönetilmesinin zorluğundan, diğer çeşitli alanlardaki karlı ilişkilerin sona erme 

tehlikesinden ve Batılı demokrasilerde uzun süren ve pahalı askeri çatışmalara 

karşı olan toplumsal muhalefetten kaynaklanmıştır.372 Amerikan halkı, Vietnam 

Savaşı’nın yararını sorgulamış ve can kaybına karşı çıkmıştır. 1970’li yıllarda 

Amerikalı seçmenler askeri harcamalara karşı negatif bir duruş sergilemesi ise 

Batılı demokrasilerde askeri gücün kullanılmasına karşı oluşan toplumsal 

muhalefete örnek olarak gösterilebilmektedir.373 Bunun yanı sıra, güvenlik 

dışındaki amaçlarla askeri güç kullanımı maliyetli etkileri/sonuçları vardır. Daha 
açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; bağımsız bir ülkeye karşı sert güç 

kullanmak, söz konusu ülkeyle çeşitli alanlarda faydalı ilişkiler kurulma olanağını 

ortadan kaldırmaktadır.374 Bu çerçevede tehditkâr ve zorlayıcı güç kullanımının 

daha maliyetli olma eğilimi gösterirken, tehdit içerikli olmayan güç kaynaklarının 

kullanımının daha az masraflı hale geldiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla 

tehdit içerikli olmayan söz konusu kaynaklar başka bir deyişle yumuşak güç daha 

çok tercih edilebilmektedir. 

2.YUMUŞAK GÜÇ 

                                                           
370  Joseph S. Nye, “Sorf Power”, Foreign Policy, No: 80, Autumn 1990, s. 154. 
371  Nye, Soft Power: The Means To Success…, op.cit., s. 7. 
372  Joseph S. Nye, Bound To Lead: The Changing Nature of American Power, New 

York: Basic Books, 1990, s. 30. 
373  Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, 3. Baskı, Birtane Karanakçı 

(Çev.), Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1990, s. 476. 
374  Keohone and Nye, op.cit., s. 24. 
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Zorlamadan ziyade cazibe yoluyla istenileni edinme yeteneği olarak kısa bir 

şekilde tanımlanabilen yumuşak güç kavramına ilk defa 1990 yılında Prof. Dr. 

Joseph S. Nye, “Bound to Lead: The Chancing Nature of American Power 
(Liderliğe Zorunluluk: Amerikan Gücünün Değişen Doğası)” adlı kitabında 

değinmiştir. Nye, bu kavramı 2004 yılında yayımlanan “Soft Power: The Means 

To Success In World Politics (Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının Yolu)” 

isimli eserinde ABD açısından detaylı bir şekilde incelemiştir.375 

Şüphesiz Nye’ın yumuşak gücü kavramsallaştırmasından önce bu gücün 

kullanımı söz konusu olmuştur. Örneğin; Fransa-Prusya Savaşı’nda alınan 

yenilginin ardından Fransa, ulusunun prestijine verilen zararı onarmak adına 

Alliance Française vasıtasıyla kendi dil ve edebiyatını desteklemiş ve araç olarak 

kullanmıştır. Böylelikle Fransız kültürünün yurt dışında tanıtılması, Fransız 

diplomasisinin önemli bir ögesi durumuna gelmiştir.376 Osmanlı Devleti ise bir 

bölgenin işgalinden önce tüccarlarını o bölgeye göndermiştir. Tüccarlar bölgede 

Osmanlı’nın gelişinin halka ne kadar fayda sağlayacağıyla ilgili propaganda 

yapmıştır. Bölge halkının din ve özgürlüklerine fazla sınırlamalar getirilmeden 
hayatlarını rahat bir biçimde sürdürmelerini sağlamak adına tedbirler alınmıştır.377 
Fransa ve Osmanlı Devleti üzerinden verilen örnekler çoğaltılabilmektedir. Burada 

dikkat çekici olan nokta ise yumuşak gücün kavramsallaştırılmasından çok daha 

önce devletlerin uygulamış olduğu politikaların bu kavramın niteliklerini taşıyor 

olmasıdır. 

Başkalarının seçimlerini şekillendirme/yönlendirme becerisine dayanan 

yumuşak gücün önemli unsurları arasında dünya siyasetinde gündemi oluşturmak, 

cazibe yaratmak ve dünya kamuoyunu kendine çekmek yer almaktadır. Fakat 

cazibenin başkalarının tercihlerini daima belirleyemeyeceği de üzerinde durulması 

gereken bir durumdur. Zira kaynak olarak ölçülen güç ve davranışın sonucu olarak 

değerlendirilen güç arasında fark olması yalnızca yumuşak güce özgü bir durum 

değildir. Gücün tüm çeşitlerinde bu durum söz konusudur. Örneğin; Fransa’nın 

1940 yılındaki işgalinden önce, İngiltere ve Fransa, Almanya’dan daha fazla tanka 

sahiptir. Ancak askeri güç kaynaklarındaki bu üstünlük savaşın sonucunun önceden 

kesinleşmesini sağlayamamıştır.378 
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Yumuşak güç, sert gücün yansıması olarak değerlendirilmemelidir. 19. 

yüzyılda Vatikan, İtalyan kent devletlerini kaybetmiş olmasına rağmen yumuşak 

gücünü kaybetmemiştir. Buna karşılık Sovyetler Birliği, Macaristan’ı ve 

Çekoslovakya’yı işgal etmesinin ardından askeri kaynaklar açısından büyümeye 

devam etmesine rağmen yumuşak gücünün büyük bir bölümünü kaybetmiştir. 

Kanada, Hollanda ve İskandinav ülkelerinin ulusal çıkar tanımlarının içerisinde 

ekonomik yardım ve barışı koruma gibi çekici enstrümanlar yer almaktadır. Bu 

nedenle de söz konusu ülkelerin politik gücü, ekonomik ve askeri gücünden daha 

fazladır.379 

Popülaritesi artmasına rağmen yumuşak gücün bazı akademik ve siyasi 

çevreler tarafından eleştirildiği görülmektedir. Akademik çevreler yumuşak gücün 

çok işlevsiz, yumuşak ve belirsiz olduğunu düşünmekte ve bu nedenle de yumuşak 

gücü eleştirmektedirler. Hatta ABD’de dönemin Savunma Bakanı olan Donald 

Rumsfeld’e yumuşak gücün önemi sorulduğunda yumuşak gücün ne olduğuna dair 

hiçbir bilgisi olmadığını ifade etmiştir.380 Yumuşak gücü eleştirenler ve şüpheyle 

yaklaşanlar, yumuşak gücün popülariteyle aynı şey olduğunu düşünmekte ve bu 

popülaritenin uzun ömürlü olmayacağını öne sürmektedir. Dolayısıyla da yumuşak 

gücün dış politikayı yönlendirmemesi gerektiğini belirtmektedirler. Rumsfeld, 

koalisyonlara gücün ve sorunların yön verdiğini dile getirmiştir. Aksi bir durumun 

ise geçerli olmayacağını vurgulamıştır.381 Fakat hem Vietnam Savaşı’na hem de 

2003 yılındaki Irak işgaline karşı gösterilen tepkiler Rumsfeld’in ifadelerinin 

aksini gösteren niteliktedir.  

Bilgi devrimi ve küreselleşme dünyayı değiştirmekte ve küçültmektedir. 

Bilgi devrimi aracılığıyla ulusal sınırları aşan sanal toplumlar ve sivil aktörler daha 

önemli roller üstlenebilmektedir. Ulusal sınırların ötesinde hareket kabiliyetine 

sahip olan bu topluluklara insanları çektikleri için, söz konusu organizasyonların 

birçoğu cazibeyi esas alan yumuşak güce sahip olacaktır. Böylelikle bilgiyi 

paylaşma, inanılır ve güvenilir olma becerisi önemli bir cazibe ve güç kaynağı 

durumuna gelecektir. Bu doğrultuda güvenirliliği yerel ve uluslararası değerler ve 

politikalarla güçlenen ve çeşitli iletişim kanallarına sahip olan ülkelerin daha çekici 

hale geleceğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Devletler, başkalarının hayran 

olduğu değerlerini korumalı ve politikalarını bu yönde uygulamalıdır. Devletler 

gerek yurt içindeki gerekse uluslararası alandaki politikalarını demokrasi, insan 
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hakları, başkalarının fikirlerine saygılı olma ve açıklık çerçevesinde yürüttüğü 

sürece yumuşak güçten yararlanabilmektedir.382 

Özet olarak ifade etmek gerekirse; aktörler sert güç kullanmaksızın kendine 

çekme, cazibe, hayranlık uyandırma, gündemi yaratma ve ikna yoluyla başka bir 

deyişle yumuşak güç vasıtasıyla diğer aktörlerin tercihlerini şekillendirebilmekte 

ve yönlendirebilmektedir. Söz konusu cazibenin oluşmasını sağlayan yumuşak 

gücün kaynaklarıdır. Bu kaynaklar ise yumuşak gücün araçlarıyla faaliyet 

göstermektedir.  

2.1. Yumuşak Gücün Kaynakları 

Uluslararası ilişkiler literatüründe çeşitli şekillerde sınıflandırılabilecek olan 

yumuşak gücün kaynaklarını Nye; kültür, siyasi değerler ve dış politika olmak 

üzere üç ana başlığa ayırmıştır. Kültür, bir toplumun ortak değerlerinden ve 

davranış kalıplarından meydana gelmektedir. Her kültür eşsiz bir değerler kümesini 

temsil etmektedir. İngiliz diplomat Anthony Parsons, bir ülkeyle ticaret yapılırken 

ve/veya bir ülke herhangi bir konuda aktif bir şekilde desteklenirken o ülkenin ne 

kadar yakından tanındığının etkili bir faktör olduğunu dile getirmiştir. Burada 

kültürün diplomasi aracı olarak kullanılmasının avantaj sağladığı açık bir şekilde 

görülmektedir.383 Soğuk Savaş döneminde ABD Başkanı olan Eisenhower, People 

to People Programı’nı farklı ülkelerin halkları arasında fikir ve deneyim 

paylaşımının eğitim, kültür ve insani faaliyetler aracılığıyla sağlanması adına 

kurmuştur.384 Kültürlerarası ilişkilerin politikaya da etkisi mevcuttur. Örneğin; 

Amerika’da Kolombiya Üniversitesi’nde eğitim gören Rus Aleksandr Yakovlev, 
Mikail Gorbaçov’u liberalizm konusunda etkileyen kişi olmuştur.385 Yakovlev 
örneği, diğer aktörlere çekici geldiği ve onlarda hayranlık uyandırdığı müddetçe 

yumuşak güç kaynağı olarak kullanılan kültürün, dış politika üzerinde etkili 

olabileceğini göstermektedir. 

Devletlerin siyasi değerleri ve dış politikaları uluslararası kamuoyunda 

itibar kazanmalarını sağlayan yumuşak güç kaynaklarındandır. Hükümetlerin 
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384  Dwight D. Eisenhower, “People to People Program”, 

https://www.eisenhower.archives.gov/research/online_documents/people_to_people.ht
ml, (e.t. 05.11.2018). 

385  Nye, Soft Power: The Means to Success…, op.cit., s. 46. 

https://www.researchgate.net/publication/275642295_The_Power_of_Culture_in_Diplomacy_The_Case_of_US_Cultural_Diplomacy_in_France_and_Germany
https://www.researchgate.net/publication/275642295_The_Power_of_Culture_in_Diplomacy_The_Case_of_US_Cultural_Diplomacy_in_France_and_Germany
https://www.eisenhower.archives.gov/research/online_documents/people_to_people.html
https://www.eisenhower.archives.gov/research/online_documents/people_to_people.html
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savunduğu siyasi değerler ve uyguladıkları dış politika diğer aktörlerin tercihlerini 

etkileyebilmektedir. Küreselleşmeyle birlikte meşruiyeti olmayan herhangi bir 

politikanın uygulanması mümkün değildir. Esasen devletler, dış politikalarını 

belirlerken dünya kamuoyunu göz önünde bulundurmalıdır. Uluslararası 

kamuoyunun çoğunluğu tarafından bir devletin/devletlerin yöntemlerinin 

benimsenmemesi temel meşruiyet sorunlarından birisidir. ABD’nin Birleşmiş 

Milletler (BM) kararı olmaksızın 2003 yılında Irak’a saldırmasının ardından dünya 

kamuoyunda ABD’nin kararlarının meşruluğuna şüpheyle yaklaşılması söz konusu 

durumun örneği niteliğindedir.386 Ayrıca bu örnek ülkelerin dış politika 

uygulamalarının sadece bir yumuşak güç kaynağı olmadığını aynı zamanda tam 

tersi bir etki de doğurabildiğinin açık bir şekilde göstermektedir. 

Genel olarak evrensel değerlere önem veren ve uluslararası toplumun 

yararına olan politikalar toplumlar tarafından kabul görmektedir. Böylelikle 

yumuşak gücün uygulama alanı bulması kolaylaşmaktadır. Çünkü bir devletin dış 

yardımlar yapması, mültecileri ve sığınmacıları koruması, insan haklarının 

korunmasına ve uygulanmasına önem vermesi, küresel ısınmaya karşı uluslararası 

alanda alınan tedbirlere katılım göstermesi, salgın hastalıklarla mücadele 

konusunda duyarlı olması, tüm insanlığa katkı sağlayacak bilimsel ve teknolojik 

faaliyetler sürdürmesi bütün herkesi ilgilendiren özelliğe sahip konular olduğu için 

diğer ülke ve aktörlere çekici gelecektir. 

2.2. Yumuşak Gücün Araçları 

Önceden devlet ve kurumları tarafından yürütülen yumuşak güç faaliyetleri 

günümüzde bilgi teknolojisinin gelişimi ve küreselleşmeyle birlikte hükümet dışı 

aktörler tarafından da yürütülmektedir. Yumuşak gücün araçlarını devlet 
kurumları, kamu diplomasisi ve hükümet dışı aktörler olmak üzere üç gruba 

ayırabiliriz. 

Küreselleşme sadece fırsatları değil aynı zamanda riskleri de beraberinde 
getirmektedir. Devletler ise fırsatlardan faydalanma ve risklerden kaçınma 

bağlamında dış politika uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Devletler; Dışişleri 

Bakanlığı, diğer bakanlıkları, büyükelçilikleri, konsoloslukları ve Dışişleri 
Bakanlığı’na veya Başbakanlığa bağlı olarak kurulan kuruluşları aracılığıyla 

yumuşak güç oluşturabilmektedir.387 Devlet kurumları, ülkelerinin dünya 

                                                           
386  İbrahim Kalın, “Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi”, T.C. Başbakanlık Kamu 

Diplomasisi Koordinatörlüğü, https://kdk.gov.tr/sag/turk-dis-politikasi-ve-kamu-
diplomasisi/20, (e.t. 07.11.2018). 

387  Dışişleri Bakanlığı, “Genel Görünüm”, http://www.mfa.gov.tr/genel-gorunum.tr.mfa, 
(e.t. 08.11.2018). 

https://kdk.gov.tr/sag/turk-dis-politikasi-ve-kamu-diplomasisi/20
https://kdk.gov.tr/sag/turk-dis-politikasi-ve-kamu-diplomasisi/20
http://www.mfa.gov.tr/genel-gorunum.tr.mfa
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genelindeki saygınlığını arttıracak nitelikteki dış politika uygulamalarıyla devletin 

yumuşak güç konusundaki etkinliğini kuvvetlendirmektedir. 

Devletlerin kültürel ve bilimsel etkinliklere, spor faaliyetlerine, sanata ve 

eğitime verdiği önem yumuşak güç aracı olarak kullanılabilmektedir. Türkiye’de 

2010 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) uluslararası öğrencilere Türkiye Bursları388 
aracılığıyla üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora ve programları 

çerçevesinde eğitim olanağı sunmaktadır. Böylelikle Türkiye’nin bir eğitim üssü 

haline gelmesi amaçlanmaktadır.389 Türkiye’de öğrencilere dil, kültür ve din farkı 

gözetilmeden verilen eğitim ve gösterilen saygı söz konusu öğrencilerin Türkiye’yi 

ve Türk kültürünü en iyi şekilde tanımasına katkı sağlayacaktır. YTB’nin yanı sıra 

çalışmanın ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde değinilecek olan Türk 

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) birçok ülkede eğitim ve 

meslek edindirme program ve projelerine verdiği destekle, Yunus Emre Enstitüsü 

(YEE) ise Türkçe eğitimi programlarıyla Türkiye’nin eğitime verdiği önemi ön 

plana çıkarmakta ve diğer ülkelerle arasındaki işbirliğini güçlendirmektedir. 

Tarih boyuna uygulanmış olmasına rağmen 1965 yılında Edmund 

Gullion’un Murrow merkezinde çalışmasıyla kavramsallaşan kamu diplomasisi 

kavramı küreselleşmeyle birlikte yumuşak güç araçlardan bir tanesi haline 

gelmiştir. Böylece karşılıklı etkileşimin eksik olduğu döne geride bırakılmış, kamu 

faktörü ve kamudan kamuya interaktif ilişkinin ön plana çıktığı bir süreç 

başlamıştır.390 Kamu diplomasisiyle, başka ülkelerin hükümet dışı aktörleri ve 

kamuoyları hedeflenmektedir. Bir ülke kendi vatandaşları-kurumları ile diğer 

ülke/ülkelerin vatandaşları-kurumları arasındaki etkileşimi arttırmayı veya var olan 

ilişkiyi güçlendirmeyi kamu diplomasisi vasıtasıyla gerçekleştirebilmektedir. Bu 
doğrultuda hükümetlerin cazibe merkezi haline gelmeyi, ülkenin imajını olumlu 

yönde arttırmayı ve dünya kamuoyunun sempatisini kazanmayı hedeflediğini ifade 

etmek mümkündür. Dolayısıyla da bu amaç doğrultusunda hareket eden ülkeler 

ikna edici ve meşru politikalara sahip olmalıdır.391 

                                                           
388  Kosova, Bosna-Hersek, Makedonya, Mısır, Kamerun, Azerbaycan, Kırgızistan, 

Türkmenistan vb. ülkelerin öğrencilerine verine Türkiye Bursları hakkında detaylı 

bilgi için bkz. Türkiye Bursları, “Burs Olanakları”, 
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/turkiye-burslari/burs-olanaklari/, (e.t. 08.11.2018). 

389  Kemal Yurtnaç, “Başkan’dan”, Artı 90, Sayı: 7, Temmuz 2013, s. 1. 
390  Mehmet Şahin ve B. Senem Çevik, “Türkiye’de Kamu Diplomasisi ve Yumuşak 

Güç”, Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Mehmet Şahin ve B. Senem Çevik 
(Ed.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Eylül 2015, ss. 6-7. 

391  Abdullah Özkan, “21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin 

Kamu Diplomasisi İmkanları”, Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, Stratejik 
Rapor No: 70, 205, ss. 3-7. 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/turkiye-burslari/burs-olanaklari/
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Kamu diplomasisinin önem kazanmasıyla Türkiye’yi uluslararası 

kamuoyunun doğru ve etkin bir şekilde tanıması için kurumların ve sivil 

toplumların arasında uyum ve düzeni sağlamak adına 2010 yılında Kamu 

Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK) kurulmuştur. Sanat, kültür, dış yardım ve 

turizm gibi pek çok alanda kamu diplomasisi faaliyetleri yürüten Türkiye’nin 

dünya kamuoyunu etkilemesi hedeflenmektedir.392 Bir hükümet için ulusal hava 

yolarına sahip olmak hem etkili bir kamu diplomasisi örneği hem de önemli bir 

gereksinimdir. Ülkeye itibar, istihdam kaynağı, savunma kabiliyetine katkı, dış 

ödemeler dengesi ve turizm gelirlerine fayda sağlamaktadır.393 Türkiye’nin 

yumuşak güç araçlarından birisi olan Türk Hava Yolları (THY) da kamu 

diplomasisi görevini etkili bir şekilde yerine getirmekte ve Türkiye’nin saygınlığını 

ve görünürlüğünü arttırmaktadır. 

Günümüz uluslararası sisteminde devletlerin yanı sıra giderek artan sayıları 

ve etkileriyle hükümet dışı aktörler de aktif bir rol oynamaktadır. Bilgi ve iletişim 

teknolojisinin gelişmesiyle daha önce gizli bilgi olarak varsayılan pek çok teknik 

veriye artık kolay bir şekilde ulaşılması ve küreselleşmeyle birlikte toplumlar 

arasındaki mesafenin önemini yitirmesi394 hükümet dışı aktörlerin etkinliğini ve 

dolayısıyla yumuşak gücünü arttırmaktadır.395 Brookings Institution ve The Rand 
Cooperation Amerika’nın hükümet dışı aktörlerine örnek verilebilecek düşünce 

kuruluşlarıdır. Türkiye’de ise Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) 

ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) çalışmalarıyla kitlelere 

ulaşmaya çalışan kurumlar olarak faaliyet göstermektedir. 

3. TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YUMUŞAK GÜÇ VE BALKANLAR 

Türkiye’nin iç ve dış dinamiklerinin son birkaç sene zarfında gösterdiği 

değişim ivmesi ekonomi, dış politika, sanat ve teknoloji gibi birçok alanda 

kapsamlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu kontekste yeni fırsat ve risk alanlarının 

oluşmasına imkân sağlamaktadır. Türkiye, Soğuk Savaş dönemindeki tek boyutlu 

ve indirgemeci yaklaşımlarını süratle geride bırakmıştır. Türkiye’nin yumuşak güç 

                                                           
392  T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, “Vizyon & Misyon”, 

https://kdk.gov.tr/faaliyetler/vizyon-misyon/8, (e.t. 08.11.2018). 
393  Stephen Shaw, Airline Marketing and Management, 6th, Burlington: Ashgate, 

2007, s. 58. 
394  Bahsi geçen durumların sivil toplum örgütlerinin de etkinliğini kuvvetlendirdiğinin ve 

onların da yumuşak güç yaratabildiğinin ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. 
395  Hüner Tuncer, Diplomasinin Evrimi: Gizli Diplomasiden Küresel Diplomasiye…, 

İstanbul: Kaynak Yayınları, 2009, ss. 214-215. 

https://kdk.gov.tr/faaliyetler/vizyon-misyon/8
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kapasitesi; tarihinin, coğrafyasının, kültürel derinliğinin, ekonomik gücünün ve 

demokrasisinin sağladığı olanakların bileşkesi olarak değerlendirilmektedir. 396 

Türkiye’nin yumuşak güç potansiyeli Balkanlardan başlayarak Orta 

Asya’ya kadar uzanmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel 

derinliğiyle beraber modern ve laik devlet kültürü ülkenin yumuşak gücünün 

kaynağını oluşturmaktadır. Yumuşak gücün kaynakları olan siyasi değerler, kültür 

ve dış politika incelendiğinde bunların bir ülkenin yumuşak gücüne etkisi 

değerlendirildi. Bu bağlamda Türkiye’nin temsil ettiği değerlerin, tarihi birikiminin 

ve kültürel derinliğinin yeni etkileşim ve işbirliği alanları oluşumuna olanak 

sağladığını söylemek mümkündür. Söz konusu olanaklar yumuşak güç alanlarının 

oluşması açısından önem teşkil etmektedir.397 

Aslında Türkiye’nin günümüzdeki aktif dış politika ilkesi 1990’lı yıllarda 

dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanına dayanmaktadır. Özal döneminde, 

“Türkiye model olabilir mi?” soruları gündeme gelmiş ve Türkiye’nin dış 

politikasında değişim yaşanmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.398 
Türkiye’nin hem yumuşak güç araçlarının uluslararası siyasete girmesi ve dünya 

genelinde daha görünür duruma gelmesi hem de yumuşak gücü hakkında akademik 

çalışmaların gerçekleştirilmesi Ahmet Davutoğlu’nun 2009 yılında Dışişleri 

Bakanlığı’nı devraldığı döneme denk gelmektedir.399 Bu dönemde Türk dış 

politikasını şekillendiren kavram ve ilkeler Davutoğlu’nun Stratejik Derinlik isimli 
kitabından400 ortaya çıkmıştır.401 Bu eserde Türkiye’nin iki medeniyet arasında 

köprü niteliğinde olduğu ve Türkiye’nin Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta 

Asya’yı kapsayan bölgede merkezi bir fonksiyonu ve konumu olduğu yer 

                                                           
396  İbrahim Kalın, “Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi”, T.C. Başbakanlık Kamu 

Diplomasisi Koordinatörlüğü, https://kdk.gov.tr/sag/turk-dis-politikasi-ve-kamu-
diplomasisi/20, (e.t. 10.11.2018). 

397  Sait Yılmaz, Akıllı Güç, İstanbul: Kum Saati Yayınları, 2012, ss. 414-415. 
398  Fuat Keyman, “Bugünkü Dış Politika Anlayışı Pragmatik Bir Farklılık İfade Ediliyor”, 

Mülakatlarla Türk DışPolitikası Cilt: 4, Habibe Özdal, Osman Bahadır Dinçer ve 
Mehmet Yegin (Ed.), Ankara: USAK Yayınları, 2011,s. 158. 

399  Kerem Öktem and Yohanan Benhaim, “The Rise and Fall of Turkey’s Soft Power 
Discourse”, European Journal of Turkish Studies, Vol.21, 2015, s. 5. 

400  Bu noktada ayrıca belirtilmelidir ki dönemin dış politika vizyonu şüphesiz sadece 

Ahmet Davutoğlu’na ait değildir. Fakat dış politikada o dönem özellikle Stratejik 

Derinlik ’in esas alınması dolayısıyla Türk politikasına yönelik hem eleştiriler hem de 

övgüler Davutoğlu’na yapılmıştır. 
401  Tarık Oğuzlu, “Türk Dış Politikasında Davutoğlu Dönemi”, Ortadoğu Analiz, Cilt: 1, 

Sayı: 3, Eylül 2009, s. 44. 

https://kdk.gov.tr/sag/turk-dis-politikasi-ve-kamu-diplomasisi/20
https://kdk.gov.tr/sag/turk-dis-politikasi-ve-kamu-diplomasisi/20
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almaktadır.402 Davutoğlu, Türkiye’nin merkez ülke olarak birçok bölgede önemli 

görevler üstlenerek gerek bölgesel gerekse uluslararası alanda yarar sağlama 

yeteneğine sahip olduğunu vurgulamıştır.403  

Türk dış politikasındaki yumuşak güce bu yönelim ülkenin tarihsel ve 

kültürel bağlarını canlandıran, uluslararası alanda görünürlüğünü ve prestijini 

arttıran, en doğru şekilde tanınmasına katkıda bulunan YTB, KDK, TİKA, 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve YEE gibi 

kurumların kurulmasını/aktif bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktadır. 

Türkiye için önem teşkil eden Balkanlarda da bu kurumların yumuşak güç yaratan 

faaliyetleri söz konusu olmaktadır. Türkiye adına Balkanlar; tarihi, kültürel ve 

insani bağlarının yanı sıra jeopolitik ve ekonomik açıdan da önem arz etmektedir. 
Bu nedenle de TİKA ve YEE’nin bölgedeki faaliyetlerine detaylı bir şekilde 

değinmeden önce Balkanların Türk dış politikası açısından öneminin açıklanması 

gerekmektedir. 

Coğrafi açıdan Balkan ülkesi olan Türkiye’nin, tarihte Osmanlı Devleti’nin 

bölgede sürdürdüğü hâkimiyet nedeniyle Balkan ülkeleriyle arasında ortak tarihi ve 

kültürel bağı mevcuttur. Bu noktada tarihi ve kültürel bağlar nedeniyle Balkan 

coğrafyasında Türk ve Müslüman nüfus bulunmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin 

Balkan ülkeleriyle insani bağlara sahip olduğunun da altı çizilmelidir.404 

Balkanlar; Doğu Akdeniz ve Karadeniz, Kafkaslar ve Hazar Denizi gibi 

jeostratejik birlik oluşturan çeşitli bölgeler arasında köprü niteliğinde olması 

nedeniyle jeopolitik açıdan önemli bir ülkedir. Bu duruma ek olarak bölge, doğal 

gaz ve petrol yollarının ve yasa dışı ticaret yolunun güzergâhı üzerindedir. 

Dolayısıyla devletler, bölgede güven duyulan bir düzenin varlığını istemektedir.405 
Balkanların jeopolitik konumu sadece Türkiye için değil bölgenin kuzeyinde yer 

alan Avrupa ülkeleri ve doğusundaki Rusya Federasyonu (RF) adına da önem arz 

etmektedir. Nitekim daha önce de ifade edildiği gibi çeşitli bölgeler arasında köprü 

işlevi gören Balkanlarda hâkimiyeti sağlayan devlet/devletler diğer bölgelerde de 
etkili olabilme imkânına sahip olacaktır. Tüm bu sebeplerle Türkiye için 

                                                           
402  Suna Gülfer Ihlamur, “İnsani Diplomasi Çerçevesinde Türkiye’nin Göç ve İltica 

Rejimi”, Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Mehmet Şahin ve B. Senem 
Çevik (Ed.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Eylül 2015, s. 9. 

403  Ahmet Davutoğlu, “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007”, 
Insight Turkey, Vol.10, No: 1, 2008, s. 78. 

404  Caner Sancaktar, “Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkan Açılımı”, 21. Yüzyılda 

Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, Hasret Çomak (Ed.), Kocaeli: Umuttepe 
Yayınları, 2010, s. 329. 

405  Alex N. Grigor’ev and Adrian Severin, “Debalkanizing the Balkans: Strategy for 

Sustainable Peace in Kosovo”, Internationale Politik und Gesellschaft, No: 1, 2007, 
s. 124. 
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Balkanların jeopolitik konumunun önemi kısa fakat açık bir şekilde ortaya 

koyulmaktadır. 

Balkan ülkeleri Türk şirketleri adına önemli yatırım merkezleri haline 

gelmiştir. Bu durumun ise öne çıkan iki sebebi mevcuttur. İlki Türkiye’nin sanayi 

şehirlerinin bölge ülkelerine yakın olmasıdır. İkincisi ise Balkan ülkeleri coğrafi 

konumları dolayısıyla Türk şirketlerinin Avrupa, Rusya ve Akdeniz pazarlarına 

ulaşımı konusunda kolaylık sağlamaktadır.406 

Türkiye için Balkanların öneminden söz ederken Türkiye ve Yunanistan 

arasındaki Kıbrıs sorununun, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğini 

etkileyen önemli bir faktör olduğu mutlaka belirtilmelidir. Zira Kıbrıs sorununun 

çözüme kavuşması Türkiye’nin AB’ye üyeliği adına gerekli olan bazı müzakere 

paketlerinin açılmasının koşuludur. Bunun yanı sıra Türkiye ve AB’nin Balkanlara 

yönelik politikası örtüşmektedir. Türkiye’nin Balkanlara yönelik politikalarının 

AB’nin bölgedeki çıkarlarıyla uyuşup uyuşmaması önem arz etmektedir. Çünkü 

kuşkusuz bu durum Türkiye-AB ilişkilerini etkileyecektir. Türkiye, Sırbistan’a AB 

yanlısı koalisyonun kurulması adına Sırbistan ve Sancak Müslümanları arasında 

arabuluculuk rolünü üstlenerek AB’ye önemli derecede destek olmuştur. Bu 

örnekle birlikte Türkiye’nin bölge politikalarının bölgede AB’ye destek sağladığını 

ve AB’yi güçlendirdiğini söylemek mümkündür.407 

Balkanların jeopolitik konumunun önemine değinilirken bölgenin petrol ve 

doğal gaz yollarının güzergâhı üzerinde olduğu özellikle belirtilmiştir. Bölge enerji 

kaynaklarını nakledici konumuyla ve boru hatları diplomasisinin merkezinde yer 
almasıyla önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda Balkanların, enerji kaynaklarının 

nakli açısından var olan birbirine rakip konumdaki pek çok proje adına anahtar 

bölge niteliğinde olması vurgulanması gereken bir noktadır.408 Bu kontekstte 
Avrupa’nın enerji gereksinimini karşılama açısından Romanya ve Bulgaristan’ın 

AB üyelikleri üzerinde durulması gereken bir konudur. Zira bu şekilde RF’nin 

Hazar enerji kaynaklarının denetimini elinde bulundurarak AB’ye karşı baskı 

                                                           
406  Deniz Ekinci, “Balkan Coğrafyasının Jeopolitik Özelikleri Üzerine Düşünceler”, 

Çerçeve Dergisi: Yüzyıl Sonra Balkanlar, Sayı: 62, Kasım 2013, s. 9. 
407  Nazif Mandacı, “Türkiye ve AB-Balkanlar İlişkisi: İki Senaryo”, TASAM, 

21.05.2013, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/28837/turkiye_ve_ab_-
_balkanlar_iliskisi_iki_senaryo, (e.t. 12.11.2018).; Emirhan Göral, “Değişen 

Uluslararası Sistemde Türkiye’nin Balkan Politikasının Türkiye-Avrupa Birliği 

İlişkilerine Etkisi”, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 21, 2013, 

s. 112. 
408  Çiğdem Aydın Koyuncu, “Güney Akım Projesi Çerçevesinde Bulgaristan Enerji 

Politikasının Analizi”, Alternatif Politika Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2016, s. 349. 

http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/28837/turkiye_ve_ab_-_balkanlar_iliskisi_iki_senaryo
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/28837/turkiye_ve_ab_-_balkanlar_iliskisi_iki_senaryo
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unsuru olarak kullanılması önlenebilecektir.409 Bahsi geçen tüm bu sebepler diğer 

ülkeler ve Türkiye için Balkanların neden önemli olduğunu açıklamaktadır. Sonuç 

olarak Balkanlar, enerji hatları ve ticaret güzergâhı olması, kültürel, tarihi, insani 

ve ekonomik gibi pek çok nedenle Türkiye için önem arz etmektedir. Dolayısıyla 

Türkiye pek çok alanda kendisi için önem teşkil eden Balkan ülkeleriyle ilişkilerini 

geliştirmek ve işbirliği olanağını arttırmak istemektedir. Bu çerçevede Türkiye’nin 

yumuşak güç aracı olan TİKA, YTB, AFAD ve YEE gibi kurumlar bölgede 

Türkiye’nin itibarını, görünürlüğünü ve etkinliğini arttırmak için faaliyetler 

yürütmektedir. 

Türkiye’nin yumuşak güç yaratan kurumları olan TİKA ve YEE’nin 

Balkanlardaki faaliyet ve projelerine detaylı bir şekilde değinmeden önce 

Türkiye’nin ve Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi faydalı olacaktır. 

Balkanlar, iki dünya savaşı arasındaki süreçte “İtalya’nın yayılma alanı olması” 

Türkiye’nin bölgeden uzak kalmasına yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın 

ardından Türkiye, Balkanları Sovyetler Birliği’nin “arka bahçesi” ve “komünist 

tehdidinin geliş yolu” şeklinde algılamış dolayısıyla da bölgede aktif bir dış 

politika izlememiştir.410 Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın çöküşüyle birlikte 

Balkanlarda bağımsız devletler kurulmuştur. Söz konusu devletlerin kapitalizme 

geçişleriyle birlikte de Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkiler 

gelişme göstermiştir. Fakat o dönemde Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında kurulan 

gerek ekonomik gerekse kültürel ve politik ilişkiler ciddi bir ilerleme 

kaydetmemiştir. 

Türkiye Balkanlarla insani, tarihi ve kültürel bağlara sahiptir. Bu nedenle de 

bölgede yaşanan çatışma ve kriz dönemlerinde bölge insanına karşı ilgisiz 

kalmamıştır. Bosna Savaşı’nda aktif rol alan Türkiye, Kosova’nın bağımsızlık 

mücadelesini desteklemiştir.411 Türkiye kriz dönemlerinde Balkanlara karşı ilgili 

olmanın yanı sıra bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek adına da adımlar 

atmıştır. Örneğin; 1997 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Türkiye’nin 

kültürel ve ekonomik ilişkilere önem vereceğini ifade etmiş412 ve komşularla “iyi 

niyet” temelinde ilişki kurulacağının altını çizmiştir. Türk dış politikasının bu 

                                                           
409  Timuçin Kodaman ve Haktan Birsel, “21. Yüzyıl Balkan Jeopolitiğinin Çok Boyutlu 

Bir Bakış Açısı ve Türkiye’ye Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 19, 2014, s.56. 
410  Sancaktar, op.cit., ss. 331-332. 
411  Detaylı bilgi için bkz. Birgül Demirtaş, “Turkey and The Balkans: Overcoming 

Prejudices, Building Bridges and Constructing a Common Future”, PERCEPTİONS, 
Vol. 18, No: 2, Summer 2013, ss. 166-169. 

412  “Hedef: Türkiye'yi 21.yüzyıla dünya devleti olarak taşımak”, Hürriyet, 19.07.1997, 
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/hedef-turkiyeyi-21-yuzyila-dunya-devleti-olarak-
tasimak-39255697, (e.t. 14.11.2018). 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/hedef-turkiyeyi-21-yuzyila-dunya-devleti-olarak-tasimak-39255697
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/hedef-turkiyeyi-21-yuzyila-dunya-devleti-olarak-tasimak-39255697
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çerçevede hareket ettiğini gösteren en güzel örneklerden bir tanesi ise Yunanistan 

ve Türkiye arasında Ege denizinde yaşanan gerginliği hafifletmek için iyi niyet ve 

barış temelli toplantı gerçekleştirilmesidir.413 Bu bağlamda Türkiye’nin 1990’lı 

yıllarda Balkan ülkeleriyle ilişkisini geliştirmek adına politikalar uygulamış olması 

dikkat edilmesi gereken bir noktadır. 

2000’li yıllara gelindiğinde ise daha önce de belirtildiği gibi Türkiye’nin 

kamu diplomasisine ve yumuşak güç aracı olan kurumlara önem verdiği ve bu 

doğrultuda dış politika faaliyetlerini yürüttüğü görülmektedir. Türkiye tarihi, 

kültürel ve insani bağlara sahip olduğu Balkan ülkeleriyle çeşitli alanlarda 

ilişkilerini geliştirirken TİKA, YEE, YTB ve KDK gibi yumuşak güç aracı olan 

kurumlardan yararlanmaktadır. 

4. TÜRKİYE’NİN BALKAN ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİNDE 

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI 

VE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 

Yumuşak güç araçlarından bir tanesi olarak çalışma içerisinde daha önce 

değinilen kamu diplomasisinin, bir devletin kendi vatandaşları/kurumları ile diğer 

devletin vatandaşları/kurumları arasındaki etkileşimi arttırmakta ve 

güçlendirmektedir. TİKA ve YEE de Türkiye’nin yumuşak güç sağlayıcısı ve 

prestijini arttıran kurumlarıdır. Bu kurumlar Türkiye’ye yönelik olumlu imajın 

oluşmasını/kuvvetlenmesini sağlamaya çalışmaktadır. TİKA koordinatörlükleri ve 

YEE kültür merkezleri başka bir deyişle bu kurumların temsilciliği Balkanlarda 

Slovenya, Yunanistan ve Bulgaristan dışındaki tüm ülkelerde bulunmaktadır. 

Türkiye ve Slovenya arasında TİKA’nın ve YEE’nin kurulmasını teşvik edecek 

tarihi, kültürel ve insani bağlar mevcut değildir. 

Yunanistan ve Türkiye arasında azınlıklara yönelik olarak yaşanan 

sorunlar414 dikkate alındığında TİKA ve Enstitü’nün ülkede neden temsilciliği 

olmadığı analiz edilebilecektir. Yunanistan’ın Müslüman Türklere ve Türk 

kültürüne karşı ciddi derecede katı bir tutumu varken özellikle de Türk kültürünü 

tanıtan ve Türkçe’nin yaygınlaştırılmasını sağlayan YEE’nin bu ülkede yer 

almaması şaşırtıcı değildir. TİKA elbette ki sadece Türk kültürünü 

tanıtmamaktadır. Hatta TİKA’nın bulunduğu ülkenin birçok alanda kalkınmasına 

ve ülke halkının yaşam kalitesini arttırmasına destek olduğu görülmektedir. Fakat 

bu da TİKA’nın dolayısıyla da Türkiye’nin kamuoyu nezdinde imajının artmasına 

                                                           
413  “İsmail Cem: Yunanistan barış zeminini paylaştı”, Hürriyet, 11.07.1997, 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/ismail-cem-yunanistan-baris-zeminini-paylasti-
39254578, (e.t. 14.11.2018). 

414  Yunanistan’daki azınlıklar eğitim alanında ve Müftülük konusunda önemli sorunlar 
yaşamaktadır. 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/ismail-cem-yunanistan-baris-zeminini-paylasti-39254578
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/ismail-cem-yunanistan-baris-zeminini-paylasti-39254578
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katkıda bulunacaktır. Bulgaristan’ın Soğuk Savaş döneminde Türk ve 

Müslümanlara karşı tutumu şüphesiz günümüzde de aynı ölçüde değildir. Türkiye 

ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesiyle birlikte Türk ve 

Müslümanlara karşı iyileşme mevcuttur. Fakat ülkedeki Türk ve Müslüman 

karşıtlığının tamamen ortadan kalktığını söylemek doğru olmayacaktır. Bu nedenle 

de gerek TİKA gerekse YEE Bulgaristan’da temsilciliğe sahip değildir. Ancak 

Yunanistan’dan farklı olarak Bulgaristan’daki iki üniversite ile YEE arasında 

Türkoloji projesi kapsamında415 işbirliği bulunmaktadır. 

4.1. Türkiye’nin Balkanlardaki Yumuşak Güç Aracı: Türk İşbirliği Ve 

Koordinasyon Ajansı Başkanlığı  

1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Ekonomik, Kültürel, Eğitim 

ve Teknik İşbirliği Başkanlığı ismiyle kurulan TİKA, 1999’da Başbakanlığa 

bağlanmıştır. 2011 yılında ise TİKA, bugünkü adına ve kurumsal yapısına sahip 

olmuştur.416 TİKA, kalkınma sürecindeki ülke ve topluluklara yardımcı olmakla, 

söz konusu ülke ve topluluklarla kültürel, ticari, ekonomik teknik, eğitim ve sosyal 

birçok alanda gerçekleştirilen işbirliklerini geliştirmekle görevlidir.417 Türk dış 

politikasıyla paralel hareket eden TİKA, Türkiye’nin Balkanlardaki saygınlığını ve 

etkinliğini arttırmak adına bölgede eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, su, kültür, 

idari ve sivil alt yapı alanlarında faaliyet göstermekte ve projeler yürütmektedir. 

Uluslararası alanda devletlerin eğitime verdiği önem ve destek devletlerin 

yumuşak gücünü arttıran ve pekiştiren bir durumdur. Bu doğrultuda TİKA eğitim 

alanında gösterdiği faaliyetlerle Türkiye’nin eğitime atfettiği önemi 

göstermektedir. Bu bağlamda TİKA, birçok ülkede olduğu gibi Balkanlarda da 

eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 2017 yılında TİKA; Makedonya’nın 

Gostivar şehrindeki bir okul binasının tadilatını üstlenmiş ve teknik donanımını 

sağlamıştır.418 Kosova’da üniversite ve lise öğrencilerini barındıran öğrenci 

                                                           
415  
416  Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “Tarihçemiz”, 

http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/tarihce-222, (e.t. 15.11.2018). 
417  TİKA’nın görevleri hakkında detaylı bilgi için bkz. “Türk İşbirliği ve Kalkınma 

İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 
12.05.2001, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/05/20010512.htm, (e.t. 
15.11.2018). 

418  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TİKA 2017 Faaliyet Raporu, s. 
58. 

http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/tarihce-222
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/05/20010512.htm
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yurdunun tadilatını yapmıştır.419 2018 yılında TİKA Karadağ’ın başkentinde bir 

anaokuluna donanım desteği vermiştir.420 

TİKA; Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ortak tarihi ve kültürel 

birikimin gelecek nesillere aktarılmasını ve etkileşimin güçlenmesini sağlamaya 

çalışmaktadır. Bu doğrultuda restorasyon çalışmaları ve sempozyum düzenlemeleri 

gibi birçok faaliyet gerçekleştirmektedir. TİKA, Hırvatistan’ın Darda bölgesinde 

bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen ve Osmanlı tarihini canlandıran Tardafest’in 

gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. Bu festivalle bir taraftan iki ülke arasındaki 

tarihi birlikteliğin hatırlanması amaçlanırken diğer taraftan Darda bölgesini Türk 

kültür ve tarihi ögeleriyle daha turistik bir bölge haline getirmek 

hedeflenmektedir.421 Kosova’da ise Prizren Rüştiye Mektebi’nin restorasyonunu 

üstlenen TİKA, kültürel mirasın korunması adına önemli faaliyet göstermektedir. 

Ayrıca bu restorasyon kültürel mirasın korunmasının yanı sıra ülkenin turizmine ve 

ekonomisine katkı sağlamaktadır.422 

TİKA, Balkan ülkelerine sağlık alanında tıbbi ekipman ve malzeme, eğitim 

ve hastane binası desteği sağlamaktadır. Bükreş’te bir hastanenin ortopedik cerrahi 

bölümüne tıbbi ekipman ve anestezi cihazı sağlamıştır.423 TİKA, Makedonya’da 

bedensel ve kısmi zihinsel engellilere hizmet veren bir rehabilitasyon merkezine 

asansör rampalı hasta nakil aracı temin etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanı Venko Filipçe, bu araçlarla TİKA’nın Makedonya vatandaşlarına önemli 

bir hizmet sunduğunu vurgulamıştır.424 

                                                           
419  Ibid., s. 62. 
420  Detaylı bilgi için bkz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “TİKA’dan 

Karadağ’da Okul Öncesi Eğitime Destek”, Eylül 2018, 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_karadag%27da_okul_oncesi_egitime_dest
ek-47486, (e.t. 15.11.2018). 

421  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “Ortak Tarihi Mirasımızı 

Canlandıran Festivalin Üçüncüsü Hırvatistan’da Gerçekleşti”, Eylül 2018, 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/ortak_tarihi_mirasimizi_canlandiran_festivalin_ucuncu
su_hirvatistan%27da_gerceklesti-47059, (e.t. 15.11.2018). 

422  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “TİKA Kosova’da Kültür Mirasına 

Sahip Çıkıyor”, Ağustos 2018, 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_kosova%27da_kultur_mirasina_sahip_cikiyor-
46598, (e.t. 15.11.2018). 

423  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “TİKA’dan Romanya’ya Bir Sağlık 

Hizmeti Daha”, Ağustos 2018, 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_romanya%27ya_bir_saglik_hizmeti_daha
-46879, (e.t. 15.11.2018). 

424  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “TİKA’dan Makedonya’daki 

Engelli Hastalara Nakil Aracı”, Ağustos 2018, 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_karadag%27da_okul_oncesi_egitime_destek-47486
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_karadag%27da_okul_oncesi_egitime_destek-47486
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/ortak_tarihi_mirasimizi_canlandiran_festivalin_ucuncusu_hirvatistan%27da_gerceklesti-47059
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/ortak_tarihi_mirasimizi_canlandiran_festivalin_ucuncusu_hirvatistan%27da_gerceklesti-47059
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_kosova%27da_kultur_mirasina_sahip_cikiyor-46598
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_kosova%27da_kultur_mirasina_sahip_cikiyor-46598
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_romanya%27ya_bir_saglik_hizmeti_daha-46879
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_romanya%27ya_bir_saglik_hizmeti_daha-46879
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TİKA, Balkan ülkelerine tarım ve hayvancılık alanında çeşitli konularda 

destek olmaktadır. Böylelikle TİKA, ülkelerin ekonomik kalkınmasına destek 

vermekte ve Balkan halklarının refah düzeyinin yükselmesine katkıda 

bulunmaktadır. Kosova’da küçükbaş hayvan yetiştiricisinin gelir artışının 

sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kişilere hayvan yetiştiriciliği konusunda eğitim 

verilmektedir.425 Makedonya’ya ise arı yetiştiriciliği ve meyvecilik konusunda 

yapılan desteğin yanı sıra ceviz yetiştiriciliğinde fidan temin edilmektedir. 

Böylelikle Makedonya’da hem küçük aile işletmeleri desteklenerek işsizliğin 

önüne geçilmeye çalışılmakta hem de yeni üretim alanları geliştirilmektedir.426 

TİKA Balkan ülkelerine idari ve sivil alt yapı alanlarında destek vererek bu 

ülkelerin kalkınmasına ve ülke halklarının hayat kalitesinin artmasına katkıda 

bulunmaktadır. Saraybosna Belediyesine, TİKA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

işbirliği çerçevesinde 15 tane otobüs temin edilmiştir. Bosna Hersek Ulaştırma 

Bakanı Mujo Fiso ve Saraybosna Toplu Ulaşım Şirketi (GRAS) yetkilisi, halkın 

rahatlığı ve ulaşım kolaylığı için bu otobüslerin önemine değinmiştir.427 
Arnavutluk’ta Tiran Belediyesi’ne yangınla mücadele konusunda teknik donanım 

desteği veren TİKA, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj tarafından çeşitli 

alanlarda ve çok önemli konularda her zaman kendilerine destek olan kurum olarak 

tanımlanmıştır.428 Karadağ’da ise TİKA ve T.C. Emniyet Müdürlüğü’nün ortak 

çalışmasıyla İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri adlı eğitim verilmiştir. 

Karadağ Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Milovan Paviçeviç, Türk polisinin 

                                                                                                                                      

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_makedonya%27daki_engelli_hastalara_na
kil_araci-46494, (e.t. 16.11.2018). 

425  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “Balkanlar ve Doğu Avrupa 

Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Kosova Destekleme Programı Saha Çalışmaları 

Tamamlandı”, Mayıs 2018, 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/balkanlar_ve_dogu_avrupa_ulkeleri_gida_ve_yasam_g
uvenligi_kosova_destekleme_programi_saha_calismalari_tamamlandi-44016, (e.t. 
16.11.2018). 

426  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “TİKA'dan Makedonya'da Ceviz 

Yetiştiriciliğine Destek”, Nisan 2018, 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_dan_makedonya_da_ceviz_yetistiriciligine_destek
-43422, (e.t. 16.11.2018). 

427  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “TİKA ve İBB İşbirliği’nde 

Saraybosna Belediyesine 15 Adet Otobüs”, Mayıs 2018, 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_ve_ibb_isbirligi%27nde_saraybosna_belediyesine
_15_adet_otobus-44441, (e.t. 16.11.2018). 

428  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “TİKA Arnavutluk’ta Teknik 

İşbirliği Projelerini Sürdürüyor”, Mart 2018, 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_arnavutluk%27ta_teknik_isbirligi_projelerini_sur
duruyor-42253, (e.t. 16.11.2018). 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_makedonya%27daki_engelli_hastalara_nakil_araci-46494
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_makedonya%27daki_engelli_hastalara_nakil_araci-46494
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/balkanlar_ve_dogu_avrupa_ulkeleri_gida_ve_yasam_guvenligi_kosova_destekleme_programi_saha_calismalari_tamamlandi-44016
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/balkanlar_ve_dogu_avrupa_ulkeleri_gida_ve_yasam_guvenligi_kosova_destekleme_programi_saha_calismalari_tamamlandi-44016
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_dan_makedonya_da_ceviz_yetistiriciligine_destek-43422
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_dan_makedonya_da_ceviz_yetistiriciligine_destek-43422
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_ve_ibb_isbirligi%27nde_saraybosna_belediyesine_15_adet_otobus-44441
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_ve_ibb_isbirligi%27nde_saraybosna_belediyesine_15_adet_otobus-44441
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_arnavutluk%27ta_teknik_isbirligi_projelerini_surduruyor-42253
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_arnavutluk%27ta_teknik_isbirligi_projelerini_surduruyor-42253
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deneyimlerinin kendi ülkesine faydalı olduğunu ve TİKA ile işbirliği içerisinde 

olmaya devam etmek istediklerini ifade etmiştir.429 

4.2. Türkiye’nin Balkanlardaki Yumuşak Güç Aracı: Yunus Emre 

Enstitüsü 

Devletlerin çekiciliğini ve görünürlüğünü arttıran kültür, önemli bir 

yumuşak güç kaynağıdır. 2007 yılında kurulan fakat faaliyetlerine 2009’da 

başlayan YEE de bu doğrultuda hareket etmektedir. Türkiye’nin kültürünün ve 

değerlerinin uluslararası alanda doğru bir şekilde tanınmasını sağlamaktadır. 

Türkçe eğitiminin en iyi şekilde verilmesini sağlamaya ve uluslararası alanda 

Türkoloji’nin saygınlığını arttırmaya çalışan Enstitü, birçok ülkede olduğu gibi 

Balkan ülkelerinde de Türkiye’nin yumuşak güç aracı olarak çok sayıda faaliyet ve 

proje yürütmektedir. 

Enstitü, kültür merkezleri aracılığıyla kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirmektedir. Konserler, sergiler, fuarlar, Türk kültürü ve mutfağı tanıtım 

günleri, sempozyumlar, film ve belgesel gösterimleri, şiir dinletileri, ünlü yazar ve 

şairlerle söyleşi ve imza günleri, toplantılar ve konferanslar düzenlemektedir. 2017 

yılında Arnavutluk’ta ilk kez düzenlenen Türkiye Günleri, Eylül 2018’de ikinci 

kez düzenlenmiştir. İki ülke ve halkları arasındaki kültürel etkileşimi arttıran bu 

etkinlikte, Tiran Belediye Başkanı gerek Enstitü’nün gerekse TİKA’nın 

Arnavutluk’taki faaliyetlerinden duyulan memnuniyeti ifade etmiştir.430 
Sırbistan’da Türk mutfağını tanıtılırken Türk ve Sırp mutfakları arasındaki 

benzerlik vurgulanmıştır.431 Bosna Hersek’te 2013 yılı itibariyle düzenlenmeye 

başlayan Çocuk Şenliği’nin 2018 yılında altıncısı düzenlenmiştir. Zenica Doboj 

Kantonu Meclis Başkanı, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkilerin 

önemine dikkat çekmiştir. Türkiye’nin her zaman Bosna halkının yanında 

olduğunu vurgulamıştır.432 Söz konusu kültür ve sanat faaliyetlerine yönelik 

etkinliklerin örneklerini çoğaltmak mümkündür. Fakat burada önemli olan nokta 

Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle arasındaki kültürel etkileşime atfettiği önemdir. 

                                                           
429  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, “TİKA’dan Karadağ’da Kurumsal 

Altyapıların Geliştirilmesine Destek”, Temmuz 2018, 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_karadag%27da_kurumsal_altyapilarin_gel
istirilmesine_destek-45875, (e.t. 16.11.2018). 

430  Yunus Emre Enstitüsü, “"Türkiye Günleri" Arnavutluk'ta”, 25.09.2018, 
https://www.yee.org.tr/tr/haber/turkiye-gunleri-arnavutlukta, (e.t. 16.11.2018). 

431  Yunus Emre Enstitüsü, “Türk Yemekleri Belgrad’da Tanıtıldı”, 17.07.2018, 
https://belgrad.yee.org.tr/tr/haber/turk-yemekleri-belgradda-tanitildi, (e.t. 16.11.2018). 

432  Yunus Emre Enstitüsü, “Binlerce Öğrenci “6. Geleneksel Çocuk Şenliğinde” 

Buluştu!”, 26.04.2018, https://saraybosna.yee.org.tr/tr/haber/binlerce-ogrenci-6-
geleneksel-cocuk-senliginde-bulustu, (e.t. 16.11.2018). 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_karadag%27da_kurumsal_altyapilarin_gelistirilmesine_destek-45875
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_karadag%27da_kurumsal_altyapilarin_gelistirilmesine_destek-45875
https://www.yee.org.tr/tr/haber/turkiye-gunleri-arnavutlukta
https://belgrad.yee.org.tr/tr/haber/turk-yemekleri-belgradda-tanitildi
https://saraybosna.yee.org.tr/tr/haber/binlerce-ogrenci-6-geleneksel-cocuk-senliginde-bulustu
https://saraybosna.yee.org.tr/tr/haber/binlerce-ogrenci-6-geleneksel-cocuk-senliginde-bulustu
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Enstitü, kültürel değerler vasıtasıyla Türkiye’nin bölgedeki prestijini arttırmaya 
çalışmaktadır. 

Devletlerin eğitime verdiği önemin önemli bir yumuşak güç aracı olduğu 

çalışma çerçevesinde birçok kez vurgulanmıştır. Eğitim, devletler arasındaki 

etkileşimi ve işbirliği olanağını arttırmaktadır. Bu doğrultuda hareket eden Türkiye 

ve dolayısıyla Enstitü de eğitim faaliyetlerine önem vermektedir. YEE kültür 

merkezleri vasıtasıyla hem Türk kültürünün en doğru şekilde tanınmasını 

sağlamakta hem de Türkçe öğretimini433 gerçekleştirmektedir. Türkçe öğretimi, 

katılımcıların yaş gruplarına ve bilgi seviyelerine göre verilmektedir.434 YEE ’nin 

kültür merkezi Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da kurulduğu tarihten itibaren ülke 

halkı tarafından yoğun ilgi görmüştür. Belgrad kültür merkezindeki 2018 güz 

dönemi Türkçe kursuna da önemli derecede katılım olduğu görülmektedir.435 
Arnavutluk’ta ise Enstitü kültür merkezi 2009’da kurulmuş ve o zamandan itibaren 

yaklaşık bin dört yüz kişi Türkçe öğrenmiştir. Öğrencilerin bazıları ise 

lise/üniversiteyi Türkiye’de okumayı amaçladıklarını ifade etmiştir.436 Bu duruma 
ek olarak bazı kişiler ise Türk kurumlarında çalışabilmek için Türkçe dersi 

aldıklarını dile getirmiştir.437  

YEE, Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesi nedeniyle Avrupa Dilleri 

Öğretimi Metni ’ne uygun bir şekilde Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) geliştirmiştir. 
Böylelikle Türkçe, uluslararası platformda geçerliliği olan bir sınava sahip 

olmuştur.438 Ayrıca Enstitü 2010’dan itibaren Türkçe Yaz Okulu programını 

gerçekleştirmektedir. Birçok ülkeden gelen ve farklı kültürlere sahip olan 

öğrencilerin birbirlerinin kültürünü ve Türk kültürünü tanıması amaçlanmaktadır. 

                                                           
433  Ayrıca Enstitü, zaman sıkıntısı çeken veya ülkesinde Türkçe kursu bulunmayan 

kişilere çevirim içi Türkçe Öğretim Portali aracılığıyla hizmet vermektedir. Detaylı 

bilgi için bkz. Yunus Emre Enstitüsü, “Türkçe Öğretim Portali”, 
https://turkce.yee.org.tr/tr, (e.t. 16.11.2018). 

434  Yunus Emre Enstitüsü, “Türkçe Öğretimi”, https://www.yee.org.tr/tr/birim/turkce-
ogretimi, (e.t. 16.11.2018). 

435  Yunus Emre Enstitüsü, “Belgrad’da Türkçe Kursları Başladı”, 18.09.2018, 

https://belgrad.yee.org.tr/tr/haber/belgradda-turkce-kurslari-basladi, (e.t. 16.11.2018). 
436  “Balkanlar’da Türkçe ‘ye ilgi artıyor”, Balkan Günlüğü, 05.11.2018, 

https://balkangunlugu.com/2018/11/05/balkanlarda-turkceye-ilgi-artiyor/, (e.t. 
16.11.2018). 

437  “Balkanlar’da Türkçe rüzgârı”, Sabah, 10.08.2018, 
https://www.sabah.com.tr/dunya/2018/08/10/balkanlarda-turkce-ruzgri, (e.t. 
16.11.2018). 

438  Yunus Emre Enstitüsü, “Türkçe Yeterlilik Sınavı”, 06.10.2016, 

http://tys.yee.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=51
3, (e.t. 16.11.2016). 

https://turkce.yee.org.tr/tr
https://www.yee.org.tr/tr/birim/turkce-ogretimi
https://www.yee.org.tr/tr/birim/turkce-ogretimi
https://belgrad.yee.org.tr/tr/haber/belgradda-turkce-kurslari-basladi
https://balkangunlugu.com/2018/11/05/balkanlarda-turkceye-ilgi-artiyor/
https://www.sabah.com.tr/dunya/2018/08/10/balkanlarda-turkce-ruzgri
http://tys.yee.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=513
http://tys.yee.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=513
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Böylelikle öğrenciler ülkeler arasındaki etkileşimi güçlendirirken yerinde Türkçe 

öğrenme olanağına sahip olmaktadır.439 

Enstitü Balkanlarda kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra 

Türkoloji, Türkçe seçmeli yabancı dil projesini, Balkanlarda kültürel mirasın 

yeniden inşası, Balkanlarda geleneksel Türk el sanatlarının ihyası ve tercihim 

Türkçe projelerini yürütmektedir. Birçok ülkede yürütülen Türkoloji projesi 

kapsamında Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan, Karadağ, 

Makedonya, Hırvatistan, Kosova ve Sırbistan yer almaktadır. Enstitü uluslararası 

alanda olduğu gibi Balkanlarda da Türkoloji’nin saygınlığını arttırmaya 

çalışmaktadır.440  

Enstitü kültür merkezlerinde Türkçe öğretimi yapmasının yanı sıra 

uluslararası alanda Türkçe’nin seçmeli yabancı dil olması adına da çalışmaktadır. 
441 Türkçe seçmeli yabancı dil dersi olarak ilk ve orta dereceli okullarda Bosna 

Hersek’te Saraybosna’da ve Zenica-Doboj, Hersek-Neretva, Una-Sana ve 
Bosansko-Posavinski kantonlarında verilmektedir. Seçmeli ders olarak Türkçe alan 

öğrencilere Enstitü tarafından kitap ve kırtasiye yardımı yapılmaktadır.442 Ayrıca 

2014 yılının Mart ayından itibaren Romanya’da da bazı okullarda Türkçe seçmeli 

yabancı dil dersi olarak verilmektedir.443 Enstitü gerek kültür merkezlerinde 

gerekse okullarda verilen Türkçe dersleriyle hem Türkçe’nin yaygınlaşmasını 

sağlamakta hem de halklar arasında kültür etkileşimi arttırmaktadır. 

Türk kültürünü, dilini ve sanatını tanıtan YEE’nin, Balkanlarda kültürel 

mirasın yeniden inşası projesi kapsamında Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, 

Kosova, Karadağ, Hırvatistan ve Makedonya yer almaktadır. Bu projeyle tahrip 

olan el yazması eserlerin ihyası, tamir ve bakımı, dijital ortama aktarılması ve 

mevcut eserlerin korunması amaçlanmaktadır. Kosovalı bir yetkili söz konusu 

projenin Kosova’nın kimliğini muhafaza etmesine ve gelecek nesillere 

                                                           
439  Yunus Emre Enstitüsü, “Türkçe Yaz Okulu”, http://turkceyazokulu.com/tr/yaz-okulu-

nedir-tr.html, (e.t. 16.11.2018). 
440  “Türkoloji Projesi' ile yurt dışında 16 bin öğrenciye ulaşıldı”, Anadolu Ajansı, 

13.12.2016, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkoloji-projesi-ile-yurt-disinda-16-bin-
ogrenciye-ulasildi/705132, (e.t. 16.11.2018). 

441  Yunus Emre Enstitüsü, “Tercihim Türkçe”, https://www.yee.org.tr/tr/birim/tercihim-
turkce, (e.t. 16.11.2018). 

442  Mehtap Altınok ve Bahadır Avşar, “Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hayati 

Develi’den Artı 90’a 
Açıklamalar”, Artı 90, Sayı: 8, 2013, s. 22.; “Türkçe Saraybosna’da İkinci Seçmeli 
Ders”, Yunus Emre Bülteni, Sayı: 13, Ekim 2013, s. 8. 

443  Yunus Emre Enstitüsü, “Bükreş’te Türkçe Eğitimi Yaygınlaşıyor”, 19.01.2014, 

https://www.yee.org.tr/tr/haber/bukreste-turkce-egitimi-yayginlasiyor, (e.t. 
16.11.2018). 

http://turkceyazokulu.com/tr/yaz-okulu-nedir-tr.html
http://turkceyazokulu.com/tr/yaz-okulu-nedir-tr.html
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkoloji-projesi-ile-yurt-disinda-16-bin-ogrenciye-ulasildi/705132
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkoloji-projesi-ile-yurt-disinda-16-bin-ogrenciye-ulasildi/705132
https://www.yee.org.tr/tr/birim/tercihim-turkce
https://www.yee.org.tr/tr/birim/tercihim-turkce
https://www.yee.org.tr/tr/haber/bukreste-turkce-egitimi-yayginlasiyor
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aktarılmasına önemli bir katkı sağladığını vurgulamıştır.444 Enstitü proje 

çerçevesinde Bosna Hersek’te kurulacak restorasyon atölyelerine teknik ekipman 

temin etmiştir.445 Balkanlarda geleneksel Türk el sanatlarının ihyası projesiyle 

Enstitü, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan el sanatlarının yeniden etkinlik 
kazanmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu 

projeye dâhil olan Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna Hersek ve Makedonya’da 

çeşitli el sanatları kursları açılmıştır. Hatta bu kurslar sonunda öğrencilerin yaptığı 

eserler sergilenmiştir.446 

SONUÇ: 

Soğuk Savaş’ın bitişi ve Sovyetler Birliği’nin Balkanlardaki etkisinin 

ortadan kalkması Türkiye’nin tarihi, kültüre ve insani bağlara sahip olduğu Balkan 

ülkeleriyle ilişkilerini ve etkileşimlerini arttırmak adına girişimlerde bulunmasını 

sağlamıştır. 1990!lı yılarda dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in komşularla 

ilişkileri iyi niyet ve barış çerçevesinde geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışmıştır. 

Türkiye çatışma ve kriz dönemlerinde bölge halkına karşı ilgisiz kalmamıştır. 

2000’li yıllarda Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki etkileşimin ve işbirliği 

olanaklarının arttığı görülmektedir. Bu süreçte Türkiye’nin yumuşak güç araçları 

olan kurumlar etkinlikleri ve projeleriyle uluslararası alanda ülkenin yumuşak 

gücünü dünya kamuoyu nezdinde arttırmaya çalışmıştır. 

Coğrafi açıdan bir Balkan ülkesi olan Türkiye’nin bölgeyle tarihi, kültürel 

ve Türk ve Müslüman nüfusa sahip olmasıyla insani bağları mevcuttur. Balkanların 

jeopolitik konumu ise sadece Türkiye için değil aynı zamanda RF ve AB için de 
önem arz etmektedir. Türkiye ve Avrupa arasında köprü olan Balkanlar, çeşitli 

bölgelerin de köprüsü niteliğindedir. Bu nedenle de bölgede hâkimiyeti sağlayan 

ülke/ülkeler önemli avantaj elde edecektir. Bu durum da Balkanların önemini bir 

kez daha ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Balkanlar, RF ve Asya enerji 

kaynaklarının ABD ve Avrupa’ya nakli konusunda büyük önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla da bölge bu ülkeler adına stratejik bir öneme sahiptir. Tüm bu sebepler 

göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin ortak insan, kültürel ve tarihi bağlara 

sahip olduğu Balkan ülkeleriyle etkileşimini ve işbirliğini arttırması gerekmektedir. 

                                                           
444  “Balkanlar’da Kültürel Mirasın Yeniden İnşası Projesi Kosova’da”, Bal-Türk, 

07.07.2012, http://www.balturk.org.tr/balkanlarda-kulturel-mirasin-yeniden-insasi-
projesi-kosovada/,(e.t. 16.11.2018). 

445  “Bosna Hersek'teki yazma eserler restore edilecek”, Anadolu Ajansı, 17.11.2016, 
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/bosna-hersekteki-yazma-eserler-restore-
edilecek/687813, (e.t. 17.11.2018). 

446  “Geleneksel Türk El Sanatları Kurslarında İkinci Dönem Başladı”, Yunus Emre 
Bülteni, Yunus Emre Bülteni, Sayı: 13, Ekim 2013, s. 27. 

http://www.balturk.org.tr/balkanlarda-kulturel-mirasin-yeniden-insasi-projesi-kosovada/,(e.t
http://www.balturk.org.tr/balkanlarda-kulturel-mirasin-yeniden-insasi-projesi-kosovada/,(e.t
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/bosna-hersekteki-yazma-eserler-restore-edilecek/687813
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/bosna-hersekteki-yazma-eserler-restore-edilecek/687813
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Çalışma kapsamında devletlerin yumuşak güç kaynağının siyasi değerler, 

kültür ve dış politika olduğu birçok kez ifade edildi. Devletlerin sahip olduğu 

değerler ve uyguladığı politikalarla uluslararası kamuoyunu etkileyebildiği 

görülmektedir. Böylelikle devletler, kurumları aracılığıyla yumuşak güçlerini 

yaratmaktadır. Türkiye’nin de yumuşak gücüne önemli derecede katkılar sağlayan 

kurumları mevcuttur. Bu kurumlar arasında yer alan TİKA ve YEE de Türkiye’nin 

prestijini ve cazibesini uluslararası alanda arttırmayı amaçlamaktadır. TİKA ve 

YEE’nin faaliyetleri ve projeleri bölgede Türk kültürünün ve Türkiye’nin en doğru 

şekilde tanınmasını sağlamaktadır. Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle etkileşimini ve 

dolayısıyla da işbirliği imkânını artırmaktadır. Türkiye için önem arz eden 

Balkanlarda Türkiye’nin TİKA ve YEE aracılığıyla uyguladığı politikalar, 

yürüttüğü projeler ve gerçekleştirdiği etkinlikler düşünüldüğünde bunun strateji 

temelli olmadığı anlaşılabilecektir. Nitekim Türkiye’nin bölgeyle kültürel ve insani 

bağı Türk dış politikasının bu çerçevede hareket etmesini etkilemektedir. 

Küreselleşme ve bilgi teknolojisi toplumlar arasındaki mesafelerin 
azalmasına katkı sağlamaktadır. YEE kültür merkezlerinde Türkçe öğrenen 

kişilerin Türkiye’de eğitimlerine devam etme ve Türk kurumlarında iş bulma 

amaçları olduğunu ifade etmelerine çalışmada daha önce yer verilmiştir. Bu durum 

şüphesiz Balkan ülkeleri ve Türkiye arasındaki etkileşimi ve işbirliği olanağını 

arttırmaktadır. TİKA ise Balkan ülkelerinin kalkınmasına ve halklarının refah 

düzeyi ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan proje ve faaliyetleriyle bölge 

ülkeleri ve Türkiye arasındaki işbirliği imkânını arttırmaktır. Sonuç olarak TİKA 

ve YEE proje ve faaliyetleriyle, Balkanlarda Türkiye’ye yönelik olumsuz algının 

kırılmasına ve Türkiye’nin prestijinin ve etkinliğinin artmasına katkı sağlamaya 

çalışmaktadır 
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TÜRKİYE-MAKEDONYA İLİŞKİLERİNDE YUMUŞAK GÜÇ 

FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ 

Bejtula ZİBEROVSKİ 

ÖZET 

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle ülkeler arasındaki ilişkilerin boyutu 

değişmiş ve yeni tür tehditler ortaya çıkmıştır. Bu tehditlerin farklı çözümler 

gerektirmesi üzerine de sert güç yerine yumuşak güç kullanılmaya başlamıştır. Güç 

olgusu tarih boyunca diğer alanlarda olduğu gibi uluslararası ilişkilerde de önemli 

bir yere sahiptir ve uluslararası politikanın temellerini oluşturmaktadır. Güç olgusu 

uluslararası ilişkilerde birçok yazar ve bilim adamı tarafından tartışılan bir konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde küreselleşmenin hızlı bir şekilde 

gelişmesi ve uluslararası sistemde yaşanan değişmeler sonucunda uluslararası 

alanda da güç algı olarak ve kullanım açısından değişime uğramıştır. Uluslararası 

politikada önceki dönemlerde uluslararası aktörler tarafından askeri güç ve 

ekonomik yaptırımlar (sert güç) çerçevesinde politikalar izlenirken günümüzde ise 

yumuşak gücün önemi artmış ve bu yönde çeşitli politikalar izlenmeye başlamıştır. 

Balkanlarda yumuşak güç potansiyeline sahip Türkiye de bu politika çerçevesinde 

ilişkilerine yön vermiştir. Bu ülkelerde biri de Makedonya’dır. Yugoslavya’nın 

dağılması sonucunda 1991 yılında Makedonya’nın bağımsızlığını kazanmasıyla 

Türkiye-Makedonya ilişkileri hızlı bir şekilde gelişmiş ve giderek artış 

göstermiştir. Türkiye- Makedonya ilişkilerini belirleyen temel dinamikler; ortak 

tarih, sosyo-kültürel değerler, ekonomik çıkar ve güvenlik sorunu şeklinde 

olmuştur. Türkiye’nin Makedonya’yı anayasal ismi ve ulusal kimliğiyle tanıyan ve 

aynı zamanda Üsküp’te Büyükelçilik açan ilk ülke olması iki ülke arasındaki 

ilişkiler açısından olumlu bir etki yaratmıştır. Türkiye, Makedonya’da farklı etnik 

ve dini gurupların bir arada yaşamalarını Balkanlar’da istikrar ve barışın kalıcı bir 

şekilde yaşanması açısından önemli görmekte ve bu çerçevede de Makedonya’yı 

önemli bir faktör olarak görmektedir. Türkiye'nin dış politikasının 2000'li yıllardan 

itibaren geçirdiği değişim de Türkiye-Makedonya ilişkileri bağlamında ele alınarak 

bu çerçevede Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre 
Enstitüsü (YEE), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi 

birçok kurumun bölgede yaptığı projelerin Türkiye'nin yumuşak gücüne katkısı 

araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Makedonya, Yumuşak Güç, Kültür. 
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ANALYSIS OF THE SOFT POWER FACTRS IN RELATIONS 
BEETWEN TURKEY AND MACEDONIA  

ABSTRACT:  

With the end of the Cold War, the dimensions of relations between 
countries have changed and new kinds of threats have emerged. When these threats 
require different solutions, soft power is used instead of hard power. The power 
phenomenon has an important place in international relations as well as in other 
fields throughout history and constitutes the foundation of international politics. 
The power phenomenon emerges as a subject that is debated by many authors and 
scientists in international relations. Today, globalization has changed rapidly in 
terms of power perception and usage in the international arena as a result of rapid 
development and changes in the international system. In international politics, the 
policies of military forces and economic sanctions (hard power) have been 
observed by international actors in the previous periods, but nowadays the soft 
power has increased, and various policies have begun to follow. with soft power 
potential in the Balkans, Turkey has also given direction to relations in the 
framework of this policy. One of these countries is Macedonia. As a result of the 
dissolution of Yugoslavia Macedonia gained its independence in 1991. Turkey-
Macedonia relations have been developed and gradually increasing quickly. 
Turkey-Macedonia relations defining the basic dynamics; common history, socio-
cultural values, economic interests and security problems. to recognize Macedonia 
under its constitutional name and national identity in Turkey and also being the 
first country to open an Embassy in Skopje has created a positive impact in terms 
of relations between the two countries. Turkey, Macedonia coexistence in view of 
the significant events in terms of a permanent peace and stability in the Balkans 
and in this context also of different ethnic and religious groups in Macedonia is 
seen as an important factor. Changes in Turkey's foreign policy had since the 2000s 
have also been addressed in the context of Turkey-Macedonia relations. In this 
context, the Turkish Cooperation and Development Agency (TIKA), Yunus Emre 
Institute (YEE), Foreign Turks and Related Communities Directorate (MDO) as 
Turkey's contribution to the soft power that the projects made in the region's many 
agencies were investigated. 

Key Words: Turkey, Macedonia, Soft Power, Culture. 

GİRİŞ 

Devletlerin politik amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullandıkları güç 

olgusu tarih boyunca diğer alanlarda olduğu gibi uluslararası ilişkilerde de önemli 

bir yere sahip olmuş ve uluslararası politikanın temellerini oluşturmuştur. 

Günümüzde küreselleşmenin hızlı bir şekilde gelişmesi ve uluslararası sistemde 
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yaşanan değişmeler sonucunda uluslararası alanda da güç algı olarak ve kullanım 

açısından değişime uğramıştır. Uluslararası politikada önceki dönemlerde 

uluslararası aktörler tarafından sert güç olarak ifade edilen askeri ve ekonomik 
yaptırımlar çerçevesinde politikalar izlenirken, günümüzde yumuşak gücün 

öneminin arttığı ve bu yönde çeşitli politikalar izlenmeye başlandığı görülmektedir. 

Yumuşak güç kavram olarak ilk defa 1990’lı yıllarda Amerikalı siyaset 
bilimci ve uluslararası güvenlik uzmanı Prof. Joseph Nye’ın ”Bound to Lead: The 

Changing of American Power adlı çalışmasında kullanmasıyla uluslararası 

ilişkilerde önem kazanmıştır. Başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, 

Fransa, İngiltere, Rusya Federasyonu olmak üzere diğer ülkelerin dış 

politikalarında da önemli bir yer almıştır. Uluslararası sistemde yaşanan 

gelişmelere paralel olarak Türkiye’nin de özellikle 2000’li yıllarla birlikte 

yakaladığı siyasi ve ekonomik istikrarın etkisiyle yumuşak güç politikasına önem 

verdiği ve aktif bir şekilde yumuşak güç kapsamında çeşitli politikalar izlemeye 

başladığı görülmektedir. 

Türk dış politikası (TDP) Soğuk Savaş Sonrası Dönemde önemli değişimler 

yaşamıştır. Bu yeni dönemle birlikte Türkiye hem yumuşak güç potansiyeline 

sahip bir ülke olması hem de uluslararası sistemde yumuşak güç çerçevesinde 

sürdürülen politikalarda büyük oranda başarıya ulaşıldığının gözlenmesi nedeniyle 

yumuşak güç politikasını daha etkili kullanmaya yöneltmiştir. Balkanlarla 
Türkiye’nin tarihsel, kültürel, dinsel birçok bağının olması nedeniyle bu bölge 

Türkiye’nin yumuşak güç politikalarının yönlendirildiği en önemli bölge 

niteliğinde olmuştur, Makedonya’nın tarihsel geçmişine baktığımızda da 

Yugoslavya dönemi öncesinde Osmanlı’nın bu bölgede egemen olması Türkiye-
Makedonya ilişkilerine de bir temel oluşturmaktadır.  

Yugoslavya’nın dağılması ve 1991 yılında Makedonya’nın bağımsızlığını 

kazanmasıyla birlikte Türkiye-Makedonya ilişkilerinin hızlı bir şekilde gelişmeye 

başladığı gözlenmektedir. Türkiye- Makedonya ilişkilerini belirleyen temel 

dinamikler; ortak tarih, sosyo-kültürel değerler, ekonomik çıkar ve güvenlik 

sorunlarıdır. Türkiye’nin Makedonya’yı anayasal ismi ve ulusal kimliğiyle tanıyan 

ve aynı zamanda Üsküp’te büyükelçilik açan ilk ülke olması iki ülke arasındaki 

ilişkiler açısından olumlu bir etki yaratmıştır. Türkiye, Makedonya’da farklı etnik 

ve dini gurupların bir arada yaşamalarını Balkanlar’da istikrar ve kalıcı barışın 

sağlanması açısından önemli görmektedir. Günümüzde iki ülke siyasi, ekonomik, 

askeri ve kültürel birçok alanda ortak politikalar geliştirmeye ve ilişkilerini 

derinleştirmeye devam etmektedir.  

Son yıllarda yumuşak gücü dış politikasında etkin bir şekilde kullanan 

devletlerden biri olan Türkiye’de özellikle Balkanlar da Osmanlıdan kalan tarihsel 

ve kültürel bağlarının varlığını da olumlu yönde kullanmaya çalışmaktadır. 

Böylece Türkiye bölgedeki sosyal, kültürel ve siyasi nüfuzunun artırmaya 

çalışmaktadır. Türkiye’ye karşı önyargıları kırmaya, diğer AB, ABD, Rusya gibi 
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büyük devletlerin yanında kendi görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar 

yapmaktadır. 

Türkiye’nin dış politikasına önemli katkı sağlayan TİKA ve YEE başta 

olmak üzere, TRT WORLD, Anadolu Ajansı, YTB gibi kurumlar, yumuşak gücün 

kullanımı açısından önemli araçlardır. Bu kurumların Makedonya’da yapmış 

olduğu faaliyetlerin anlatılacağı bu çalışmada Türkiye’nin yumuşak gücü 

uygulama alanı olarak Makedonya ilişkilerinde yumuşak gücü nasıl kullandığı ve 

ne kadar etkili olduğu analiz edilecektir. 

1. YUGOSLAVYA ÖNCESİNDE MAKEDONYA TARİHİ  

Makedonya ismi kelime olarak, Make (ülke) ve Don (hükümdar) 

kelimelerinden oluşmakta olup “Hükümdarların Ülkesi” anlamına gelmektedir. 

Bazı söylemlere göre de Yunan dilinde Makos (büyük) ve Don ( ülke) 

kelimelerinden meydana gelmekte ve “Büyük Ülke” anlamını taşımaktadır.447 
Fransız dilinde ise karışık, türlü, muhtelif parçalardan oluşan, yamalı bohça, sebze 

veya meyve salatası gibi anlamlar taşımaktadır.448 Makedonya bölge olarak tarih 

boyunca toplumsal, siyasi ve ekonomik açıdan odak noktası olmuştur. Asya-
Avrupa ve Afrika kıtaları arasında farklı toplumların ve kültürlerin bir geçiş yolu 

olan Balkanların bir merkezi konumunda ki Makedonya, farklı dinlerin, ırkların, 

siyasi ve toplumsal yapıların yerleşim yeri olmuştur. Etnik, kültürel ve dinsel 

açıdan çeşitliğe sahip bir bölge olması da tarih boyunca sınırlarının sürekli 

değişmesine neden olmuştur. Tarihte Romalılar, Gotlar, Hunlar, Slavlar ve Türkler 

tarafından alınan Makedonya bölgesinin sınırlarını, kuzeyde Karadağ ve Şar 

Dağları, doğuda Rila ve Rodop Dağları, güneyde Selanik, Olimpus ile Pindus 

Dağları ve batıda Ohri ile Prespa gölü oluşturmaktadır.449  

M.Ö. 725’lerde Argead Hanedanlığından birinci Perdikus tarafından 

kurulan Makedonya Krallığı, M.Ö. 359’de İkinci Filip’in kral olmasıyla el 

değiştirmiş ve güçlenmiştir. Daha sonraki yıllarda II. Filip’in oğlu Büyük 

İskender’in başa geçmesiyle Makedonya Krallığı altın çağını yaşamıştır.450 M.Ö. 

336-323 arasında Büyük İskender tarihte en ünlü fetihlerden birini gerçekleştirmiş 

ve Makedonya Krallığı topraklarını Yunanistan’dan başlayıp Hindistan’a kadar 

genişleterek büyük bir başarıya imza atmıştır. Büyük İskender’in ölümünden sonra 

                                                           
447  http://mkd-news.com/kako-makedonija-go-dobila-svoeto-ime/ (11.05.2018) 
448  Tahsin Saraç, Büyük Fransızca- Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 

1976, s. 793 
449  Meltem Begüm Saatçi, “Makedonya Sorunu” , Balkanlar El Kıtabı, (der. Osman 

Karatay, Bilgehan A. Gökdağ), 1.baskı, Ankara: Vadi Yaynıları, 2006, s.553 
450  Тодор Чепереганов, Историја на Македонскиот Hарод, 2.baskı, Скопје: 

Институт за Hационална Историја, 2008, s.15 

http://mkd-news.com/kako-makedonija-go-dobila-svoeto-ime/
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Makedonya Krallığı zayıflamaya başlamış ve bölgede Roma İmparatorluğu 

hâkimiyet sürmeye başlamıştır.451 Roma İmparatorluğu döneminde 6.yy. 

ortalarından 7.yy. başlarına dek bölge Slavlaşmaya başlamıştır. Roma 

İmparatorluğu içerisinde yaşanan bölünme sonrasında bu topraklarda Osmanlı 

hâkimiyeti hüküm sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu Çirmen Savaşından sonra 

1371 yıllında Makedonya’nın kontrolünü ele geçirmeye başlamıştır. Makedonya, 

1389 Kosova Savaşından sonra tamamen Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir.452 
Osmanlı döneminde bölge Makedonya adıyla anılmamaktaydı. Osmanlının ilk 

fetih dönemlerinde Rumeli Eyaleti şeklinde adlandıran Makedonya bölgesi daha 

sonra ise Kosova Vilayeti, Selanik Vilayeti ve Manastır Vilayeti olarak 

adlandırılmıştır. 

Makedonya sınırları, 2.Balkan Savaşının sonunda imzalanan 1913 Bükreş 

Anlaşmasıyla, Ege Makedonya’sı Yunanistan, Pirin Makedonya’sı Bulgaristan ve 

Vardar Makedonya’sı Sırbistan arasında paylaşılmıştır.453 Birinci Dünya Savaşı 

esnasında günümüz Makedonya Cumhuriyetinin bulunduğu Vardar Makedonya’sı, 

1919 yılında kurulan Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığının hâkimiyetine girmiştir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra ise Makedonya, 1946-1991 yılları arasında 

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti içerisinde yer almıştır.  

2. YUGOSLAVYA’NIN DAĞILMASI VE MAKEDONYA’NIN 

BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMASI  

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra 1946 yılında Josip Broz Tito 

liderliğinde Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Makedonya, Sırbistan, Karadağ 

ve Kosova bölgelerinin içerisinde barındıran Yugoslavya Sosyalist Federal 

Cumhuriyeti kurulmuştur. Tito, Yugoslavya’nın sosyal, siyasi ve ekonomik 
yapılanmalarında SSCB’den örnek alarak, Yugoslavya’nın siyasetine yön 

vermiştir. Fakat Yugoslavya’nın kendine ait nitelikleri olan bir model 

oluşturduğunu da belirtmek gerekir. Tito, Yugoslavya’da hiyerarşik parti 

yapılanması oluşturarak, ülkedeki devlet yönetimini sıkı denetim altında tutmuştur. 
Ayrıca ekonomik ve endüstriyel alanlara da büyük önem vermiştir.454 Yugoslavya 
tarihinde şüphesiz Tito çok önemli bir yere sahip olmuştur. Yugoslavya da birçok 

etnik ve dini unsur olmasına rağmen barışın korunmasını sağlamış ve uluslararası 

siyaset de Yugoslavya’yı başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Yugoslavya 

                                                           
451  Barbara Jalovich, Balkan Tarihi, Cilt.1, 5.baskı, İstanbul: Küre Yayınları, 2009, ss.7-9 
452  Op. cit. s.33 
453  Ümran Güneş, Makedonya Cumhuriyetin Sosyal, Ekonomik Yapısı ve Dış Politikası 

(1990-2015), (edt. İbrahim Kamil), 1. baskı, Ankara: Nobel Yayınları, 2017, s.293 
454  Tahir Kodal, “Makedonya’nın Bağımsızlığı Kazanması ve Türkiye” Çağdaş Türkiye 

Tarihi ve Araştırmalar Dergisi, Cilt.14, Sayı.29, 2014, s.379 
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Federasyonu çatısı altında 1974 tarihli Sosyalist Makedonya Cumhuriyeti 

Anayasası, Makedonya’da yaşayanları Makedonlar, Arnavutlar ve Türkler olmak 
üzere üç bölüme ayırmıştır. 1974 Anayasası’nın 1.Maddesi’nde de Makedonya 

ulusunu Makedonların, Arnavutların ve Türklerin oluşturduğu ve bunların her 

anlamda eşit haklara sahip oldukları belirtilmiştir.455 Bu hükümler 1980 yılında 

Tito’nun ölümünden sonra milliyetçiliğin artamasıyla sorunlara neden olmuştur.456  

Yugoslavya’nın dağılmasında iki önemli unsur ön plana çıkmaktadır. 

Birincisi 1980’lı yılların başında yaşanmış olan ekonomik kriz sonucunda 

Yugoslavya tarihinin en yüksek enflasyon oranı (%45) gerçekleşmiştir. Bölgede 

yaşam standardı düşerken insanlarda her geçen gün gerginlik artmıştır. 

Yugoslavya’nın dağılmasında ikinci etkili faktör ise Yugoslavya’da bu dönemde 

artmaya başlayan milliyetçilik unsurudur. Tito döneminde baskı ile Yugoslav 

kimliği altında tutulan Sırp Milliyetçiliği yükselmiş ve bölgede etnik sorunlar baş 

göstermiştir. Bununla birlikte 1989’da Sırbistan tarafından Kosova ve Voyvodina 

özerkliğinin kaldırılması, Hırvatistan ve Slovenya ile yaşanan anlaşmazlıklar gibi 

olaylar Yugoslavya’nın dağılmasını hızlandırmıştır.457 23 Aralık 1990 yılında 

Slovenya, yapılan referandum sonrasında %85,5 gibi yüksek bir oranla 

bağımsızlığını ilan etmiş ve Yugoslavya’dan ayrılan ilk ülke olmuştur. Daha 

sonraki süreçte de Hırvatistan ve Bosna-Hersek Yugoslavya’dan ayrılarak 

bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.458 Yugoslavya’nın dağılmasının bir sonucu 

olarak Makedonya da bağımsızlığını kazanmak için referandum yoluna gitmiştir. 8 

Eylül 1991 yılında gerçekleşen referandum sonucunda % 91,1 bir oranla 

Makedonya da bağımsızlığını ilan etmiştir.459  

Makedonya 25.713 km² yüz ölçümü ile Balkan Yarımadasında yer alan bir 

ülkedir. Kuzeyinde Sırbistan, güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan ve 

batısında Arnavutluk komşu ülkeleridir. Balkanlarda farklı etnik kimliklerden 
oluşan 2 milyon nüfusa sahip olan Makedonya da 2002 yılında yapılan son nüfus 

sayıma göre %64.18 Makedonlar, %25.17 Arnavutlar, %3.85 Türkler, %2.66 

                                                           
455  Reyhan Rahman, “Makedonya’da Türk Azınlık ve Makedonya-Türkiye İlişkileri”, 

(Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2012, s.65 
456  Вељановски Новица, “Македонија 1945-1991 Државност и Независност” , 

Скопје: Институт за Национална Историја, 2002, ss.264-265 
457  Чепереганов, op. cit. s.327 
458  Makedonya Cumhuriyetinin bağımsızlık kazanma sürecini diğer Yugoslavya 

devletlerinden ayıran özellik çatışma yaşanmadan bağımsızlığın kazanılmasıdır. 

Makedonya, Yugoslavya’dan ayrılan diğer devletlerden ekonomik anlamda en zayıf 

ülke konumundaydı ve bu nedenle özellikle bağımsızlığın ilk yıllarda birçok sorunla 

karşılaşılmıştır. Ancak en önemli sorunlardan biri Yunanistan ile yaşanan isim sorunu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

459  Јанчева Љубица, Последните Децении со СФРЈ, Скопје: Менора, 2012, s. 134 
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Romanlar, %1.78 Sırplar, %0.48 Boşnaklar ve %0.48 Ulahlar yaşamaktadır.460 
Makedonya’nın başkenti Üsküp’tür. Önemli şehirleri ise; Ohrid, Manastır, 

Kalkandelen, Gostivar, İştip ve Kumanova’dır. 

Makedonya’nın ilk anayasası, 17 Ekim 1991 tarihinde parlamento 

tarafından onaylanmıştır. Aynı yıl Aralık ayının başlarında Makedonya’nın ilk 

cumhurbaşkanı Kiro Gligorov, AB üyesi ülkelerin ve dünyada ki diğer ülkelerin 

cumhurbaşkanlarına resmi mektuplar göndererek, Makedonya’nın uluslararası 

alanda tanınması için kampanyalar başlatmıştır.461 Bunun sonucunda birçok devlet 

Makedonya’nın bağımsızlığını tanımış ancak AB, Makedonya’nın Yunanistan ile 

yaşanmış olduğu isim sorunundan dolayı Makedonya’yı anayasal adıyla tanımama 

kararı almıştır. Yani Yunanistan ve Makedonya arasında yaşanan isim anlaşmazlığı 

uluslararası diplomasiyi de etkilemiştir. 

2.1. İsim Sorunu 

Makedonya ve Yunanistan arasında yaşanan isim sorunu 1991 yılında 

Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren başlayıp günümüze kadar 

devam eden bir meseledir. İki ülke arasında isim sorunu yaşanmasının nedeni ise 

Yunanistan’ın kuzey bölgesinde “Makedonya” isminin kullanılmasıdır. Yunanistan 

bu bölgede 1988 yılına kadar Makedonya ismini kullanmıyordu. Ancak bu tarihte 

hızlı çıkarılan bir kanunla bu bölgenin ismi Makedonya olarak değiştirildi. 1991 

yılında Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrasında ise Yunanistan, 27 
Haziran 1992 tarihinde Makedonya’nın bu ismi kullanarak kendi topraklarında hak 

iddia ettiğini gerekçe göstermiş ve ismini değiştirmesini istemiştir. Ancak 

Makedonya Cumhuriyeti bu talebi reddetmiştir.462 Buna karşılık Yunanistan bir 

yandan kendi bünyesindeki Makedon azınlığa engeller koyarken bir yanda da 

Makedonya Cumhuriyetine ekonomik yaptırımlar uygulamıştır. Yunanistan, 

Makedonya’ya 2 yıl ekonomik ambargo uygulayarak ve dünya kamuoyunda 

“Makedonya Yunan’dır” propagandası yürüterek Makedonya’yı izole etmeyi 

amaçlamıştır. Bu dönemde BM’nin Sırbistan ve Karadağ’a uyguladığı ekonomik 

ambargo nedeniyle de ekonomik anlamda zarar gören Makedonya Cumhuriyeti, 

Yunanistan’ın da Selanik limanını kapatması ile de zor durumda kalmıştır. Bunun 

üzerine ABD bu sorunun çözüme kavuşmasına yönelik arabuluculuk yapmıştır. 

ABD’nin arabuluculuğuyla Makedonya ve Yunanistan’ın 13 Eylül 1995 

yılında imzalamış olduğu Geçici Anlaşma sonucunda Makedonya’nın bayrağında 

ve Makedonya’nın 1992 Anayasası’nın 3. ve 49. maddelerinde değişiklik 

                                                           
460  http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=54 (14.05.2018) 
461  Чепереганов, Op. cit., s. 331 
462  Dejan Marpolov, “İsim Sorunu Çerçevesinde Makedonya ve Yunanistan Arasındaki 

İlişkiler” Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, 2013, s.25 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=54
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yapılmıştır. 3.madde de “Makedonya’nın sınırları değişmeyecek ve diğer komşu 

ülkelerden toprak talebinde bulunulmayacak” ifadelerine yer verilirken, 49. 

maddenin 1.Fıkrasında “Makedonya Cumhuriyeti diğer ülkelerin iç işlerine ve 

egemenlik haklarına müdahale etmeyecektir” ifadelerine yer verilmiştir. 

Makedonya, Yunanistan ile isim sorununu yatıştırmak ve uluslararası platform da 

tanınma konusunda ki engelleri kaldırmak amacıyla böyle bir adım atmıştır.463 
Fakat yine isim konusunda çözüm bulunamamıştır. Günümüzde Yunanistan’da 

yaşayan azınlık Makedon halkı kültür, eğitim, siyasi hayat, etnik kimlik gibi birçok 

alanda sorun yaşamaktadır. Yunan hükümeti, Makedon azınlıkların kendi dini ve 

milli bayramlarını kutlamalarına ve dil okulları kurmalarına izin vermemekte ve 

kendini Makedon olarak tanımlayan birçok insanı yargılamakta, hapishaneye 

göndermekte veya sınır dışı etmektedir.464 Bunun nedeni Yunanistan’ın azınlık 

politikasında dini azınlıklar dışında ülkede yaşayan Makedon, Arnavut ve Türk 

gibi etnik azınlıkları kabul etmemesidir. Dolayısıyla Yunanistan’da yaşayan sadece 

Makedon azınlıklar değil diğer etnik azınlıklar da bu tür sorunlarla 

karşılaşmaktadır.465 Makedonya Cumhuriyeti, bağımsızlığını kazandıktan sonra dış 

politikada AB ve NATO kuruluşlarında yer almayı amaç edinmiştir. Ancak isim 

sorunu nedeniyle Makedonya’nın AB ve NATO’ya üyeliği Yunanistan tarafından 

sürekli veto edilerek engellenmektedir. 

Makedonya Cumhuriyetini anayasal adıyla 125’den fazla ülke tanımıştır. 

Bu ülkeler içerisinde ABD, Türkiye ve Rusya gibi önemli devletler bulunmaktadır. 

Ancak uluslararası kuruluşlarda Makedonya Cumhuriyeti ismini Yunanistan veto 

ettiği için FYROM olarak tanınmaktadır. BM, AB gibi birçok uluslararası kuruluş 

Makedonya’yı Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti (FYROM) adıyla 

tanımaktadır.466 

Makedonya ile Yunanistan arasında 27 yıldır devam eden isim sorununun 

çözümüne ilişkin 2018 yıllının ilk aylarında BM’nin arabuluculuğuyla iki devlet 

arasında müzakereler başlamıştır. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan 
Başbakanı Aleksis Çipras ve arabulucu olarak BM’nin temsilcisi Mathew Nimetz 

isim sorunu için birkaç defa bir araya gelerek görüşmeler yapmıştır. Yapılan 

görüşmeler sonucunda Yunanistan, Makedonya’nın ismi değişmeden bir çözümün 

                                                           
463  Toni Trajanov, Ustav na Republika Makedonija, JP. SLUZBEN VESNİK NA RM, 

Skopje 2001, s.11 
464  Cenk Özgen “Balkanlar’da Güvenliğe Yönelik Bir Tehdit: Yunanistan-Makedonya 

Anlaşmazlığı”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
Cilt 2, Sayı 25, 2013, s.336 

465  Çiğdem Aydın Koyuncu, İnsan Hakları ve Güvenlik Açısından Azınlık Sorunluarı: 

Yunanistan Örneği, (Dokatora Tezi), Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2008, ss.200-201 

466  http://www.mn.mk/istorija/7029 (20.11.2017) 

http://www.mn.mk/istorija/7029
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mümkün olmayacağını ifade etmiştir. Bunun üzerinde Mathew Nimetz, 

Makedonya isminin yerine Yeni Makedonya (Nova Makedonija), Kuzey 
Makedonya (Severna Makedonija), Vardar Makedonyası (Vardarska Makedonija), 

Yukarı Makedonya (Gorna Makedonija) ve Makedonya Üsküp (Makedonija 
Skopje) gibi öneriler sunmuştur.467 Ayrıca Bulgaristan ve Sırbistan da herhangi bir 

coğrafi tabirle oluşturulacak bir isime karşı çıkacaklarını ifade etmişlerdir.468 
Dolaysıyla Yunanistan ile uzlaşılan bir konu Makedonya’nın diğer devletlerle 

sorun yaşamasına neden olacaktır. Bu da Yunanistan’ın istediği çözümün 

Makedonya açısından bir çözümsüzlük olduğunu ortaya koymaktadır. Makedonya 

ismi, Makedonya halkının kimliğini yansıtması acısından önemlidir. Devletlerin 

resmi adları kimlikleri ile doğru orantılı olarak şekillenmektedir. Bu anlamda 

Makedonya’nın isminin değiştirilmesi devletin kimliğinin de değiştirilmesi 

anlamına gelecektir. Makedonya’nın bağımsızlığını kazanmasından sonra yaşadığı 

önemli bir sorunda ülke içerisinde etnik farklılıktan kaynaklanan 2001 Krizi 
olmuştur.  

2.2. 2001 Makedonya Krizi ve Ohrid Anlaşması 

Balkan ülkelerinin en büyük sorunlarından biri etnik farklılıklar ve azınlık 

problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yugoslavya’nın dağılmasıyla bölgede 

milliyetçilik artmış ve siyasi istikrar bozulmaya başlamıştır. Bunun sonucunda 

1992 Bosna Savaşı, 1998-99 Kosova Savaşı ve 2001 yılında Makedonya Krizi 

yaşanmıştır. Ayrıca Balkan ülkelerinin ideolojilerinde Büyük Sırbistan, Büyük 

Arnavutluk, Büyük Bulgaristan gibi büyük devlet kurma isteği söz konusudur. Bu 

idealar da bölgenin risk altında olmasına yol açmaktadır. Makedonya bölgesi de bu 

ideaların kesişme noktasında bulunmaktadır.  

2001 Makedonya Krizi, Makedonlar ve Arnavutlar arasında çıkan 

çatışmadır. Makedonya’nın bağımsızlığından sonra 1991 Anayasası’nın önsözünde 

“Makedonya Makedon Halkının Ulusal Devletidir” seklinde bir düzenlemeye yer 

verilmesi Makedonya nüfusunun %25’ini oluşturan Arnavutları rahatsız etmiştir. 

Arnavutlar kendilerini azınlık statüsünde değil, Makedonya’nın kurucu unsuru 
olarak gördüklerini dile getirmişlerdir. Ayrıca 1991 anayasası ile diğer milletten 

                                                           
467  http://fokus.mk/to-vima-predlog-planot-na-nimits-za-dogovor-so-skopje/ (05.02.2018) 
468  Makedonya sınırları, 1903 Bükreş Anlaşmasıyla Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan 

arasına paylaşılmıştır. Makedonya’nın isim değişikliğinde Makedonya isminin yanına 

kuzey, güney coğrafi bir terim kullanılması ilerleyen dönemlerde Makedonya’dan, 
Sırbistan ve Bulgaristan’ın toprak talebinde bulunmasına neden olacaktır. Bu 
gerekçeyle bu karara karşı çıkılmaktadır. 

http://fokus.mk/to-vima-predlog-planot-na-nimits-za-dogovor-so-skopje/
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insanlara kısıtlamalar getirilmesi 2001 Makedonya Krizinin zeminini 

oluşturmuştur.469 

Makedonya’nın etnik yapı bakımından balkanlardaki en karışık devletlerden 

biri olması ve 1991 Anayasası sonrasında ortaya konan tepkiler üzerine bölgede 

sınırların güvenliğini korumak ve çıkabilecek çatışmaları önlemek amacıyla BM, 

1992 yıllında United Nations Protection Force (UNPROFOR) yani BM Koruma 

Gücü’nü ülkeye göndermiştir. 1995 yılında ise BM “önleyici konuşlandırma gücü” 

olan United Nations Preventive Deployment Force (UNPREDER) UNPROFOR 
gücünün yerine alarak 1999 yılına kadar görevi üstlenmiştir. UNPREDER 

Makedonya’nın güvenliği konusunda büyük bir rol oynamıştır. 470 Ancak 
UNPREDER’in Makedonya’daki misyonunun uzatılmasına ilişkin oylama 25 

Şubat 1999 tarihinde BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilmiştir. Ancak bu 

oylamada Çin Makedonya’nın Tayvan ile diplomatik ilişki kurması nedeniyle veto 

hakkını kullanmıştır. Bunun üzerine UNPREDER Makedonya’dan çekilmiştir.471 
BM’nin bölgeden çekilmeye başlaması ve Balkanlarda yaşanan diğer gelişmeler 

nedeniyle 2001 Krizi önlenememiştir. 

Makedonya’da 2001 Krizinin ortaya çıkmasında 1998 yılında yaşanan 

Kosova Savaşı önemli bir etkendir. Sırbistan sınırları içerisinde özerk bir bölge 

statüsünde kalan Kosova, Yugoslavya’nın dağılmasıyla bu statüsünü kaybetmiştir. 

Dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç tarafından özerk statüsüne 

son verilen Kosova Belgrad’a bağlanmıştır. Bu olayın ardından Kosova’daki 

Arnavutlar ayaklanmış ve 1987 yılında Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) 

kurulmuştur.472 1998 yılında Sırplara yönelik saldırı düzenleyen UÇK’ya karşılık 

Miloseviç, Bosna’da başlattığı etnik temizliği Kosova’da da devam ettirmiştir. 

Ancak bu defa olaylara kayıtsız kalmayan ABD ve NATO 24 Mart 1999 tarihinde 

Sırbistan’a karşı 78 gün süren hava operasyonu düzenlemiştir. Bunun sonucunda 

                                                           
469  Biljana Belamaric “Attempting to Resolve on Ethic Conflict: The Languaage of the 

2011 Macedonian Consitution”, Southeast European Politics, Vol.4, Sayı.1, Mays 
2003, s.27 

470  Marina Mitrevska, Anton Grizold, Vlado Buçkovski, vd. Prevencija i Menaziranje na 
Konflik Slucajot MakedonijaKONFLIKT, Skopje: Bomat Grafiks, 2009, s.128 

471  Sezai Özçelik, “Çatışma Önleme Teorisi ve Pratiği: Makedonya ve Birleşmiş Milletler 

Barış Gücü, (UNPREDER) Örnek Olayı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, 2001, s.57 

472  Sibel Akgün, “Kosova’nın Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Süreci ve bu Süreçte 

Kosova Türkleri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji 
Dergisi, Cilt.2, Sayı.1, 2015, ss.1-14 
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da Sırp ordusu Kosova’yı terk etmiştir.473 Kosova Savaşında yaşananlar ve 

sonrasındaki gelişmelerde Kosova ile sınırı olan Makedonya’yı etkilemiştir.  

Kosova Savaşı sırasında çoğunluğu Arnavut 300.000 kişi savaştan kaçarak 

Makedonya’ya sığınmıştır. Bu da ekonomik açıdan ve ülke içerisinde etnik 

farklılıktan kaynaklanan sorunlar nedeniyle zor durumda olan Makedonya’yı 

büyük bir problemle karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum ülkede Makedonlar ve 

Arnavutlar arasında devam eden gerginliğin daha da artmasına neden olmuştur.474 
Bu olayın ardından çok zaman geçmeden Ocak 2001 yılında Makedonya’nın 

kuzeyinde -bugünkü Kosova sınırında- UÇK ve Makedon silahlı güçleri arasında 

çatışmalar başlamıştır.  

Makedonya’da 8 ay süren çatışmaların bölgede diğer ülkelere de 

sıçramaması için ABD ve AB duruma müdahale etmiştir. ABD ve AB aracılığıyla 

Makedonya’nın Cumhurbaşkanı Boris Trajkovski, en büyük iki Makedon siyasi 

parti lideri VMRO-DPMNE (Makedon İç Devrimci Örgütü- Makedon Milli Birliği 

Demokrat Partisi) Başkanı Ljubco Georgievski ve SDSM (Sosyal Demokrat Birliği 

Partisi) Başkanı Branko Crvenkovski, en büyük iki Arnavut partisi DPA (Arnavut 

Demokratik Partisi) Başkanı Arben Caferi ve PDP (Demokratik Refah Partisi) 

başkanı İmer İmeri bir araya gelmiştir. Bunun sonucunda 13 Ağustos 2001 yılında 

Ohrid Çerçeve Anlaşması imzalanmış ve çatışmalar sona ermiştir. Bu Anlaşma 

sırasında ABD temsilcisi James W. Pardew ve AB temsilcisi Fransoa Leotar de 
garantör ülke temsilcisi olarak bulunmuşlardır.475  

Ohrid Anlaşmasında alınan kararlar ise şu yöndedir: Ohrid Anlaşmasının 

7.Maddesine’ne göre Makedonya Cumhuriyetinin resmi dili Makedonca, 

kullandığı alfabe Kiril alfabesidir. Nüfusun en az %20’sinin başka bir dilde 

konuştuğu yerlerde ise konuşulan dil, resmi dil niteliğindedir. Ancak yerel 

yönetimlerde konuşulan dilin yanı sıra Makedonca dilinin de olması zorunludur.476 
Ayrıca Ohrid Çerçeve Anlaşması’na göre Makedonya’da bulunan diğer etnik grup 

vatandaşlarının kamu yönetiminde çalışmalarına ve nüfusun en az %20’sinin 

yaşadığı bölgelerdeki halkın kendi ana dillerinde eğitim alabilmelerine de izin 

verilmektedir. Bu kararlar doğrultusunda Makedon ve Arnavutlar arasındaki sorun 
çözüme ulaşmıştır. Ancak bu çözümün uzun vadede ne kadar etkili olacağı 

                                                           
473  Kosova güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Geçici Yönetim 

Komisyonu (UNMİK) ve NATO kapsamında oluşturan KFOR (Kosova Force) 

güçlerin bölgede göreve başlamışlardır. Daha detaylı bilgi için bknz. 

https://unmik.unmissions.org/ , https://jfcnaples.nato.int/kfor (11.04.2017) 
474  Mitrevska op. cit., s. 184 
475  Veton Latifi, Pregovorite za Postignuvanje na Ohridskiot Dogovor, Makedonija- 

Skopje: Fondacija Institut Otvoreno Opştestvo, 2001, s.81 
476  Ohridski Ramkoven Dogovor (Ohri Çerçeve Anlaşması) 

http://www.siofa.gov.mk/data/file/Ramkoven_dogovor_mk.pdf  (10.11.2017) 

https://unmik.unmissions.org/
https://jfcnaples.nato.int/kfor
http://www.siofa.gov.mk/data/file/Ramkoven_dogovor_mk.pdf
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tartışmaya açık bir konudur. Çünkü Makedon ve Arnavutlar arasındaki 

problemlerin, Ohrid Çerçeve Anlaşması imzalandıktan sonra da devam ettiği 

görülmekte ve zaman zaman Makedonya’nın iç siyasetinde istikrarsızlığa neden 

olmaktadır. Makedonya’da yaşanan bu karışıklıklarda tarihi ve kültürel bağları 

bulunan Türkiye’nin tutumu önemli bir yere sahiptir.  

3. TÜRKİYE-MAKEDONYA İLİŞKİLERİ 

Türkiye’nin Balkanlarda en fazla ilgi gösterdiği ülkelerden biri 

Makedonya’dır. Bunda etkili olan nedenler ise tarihsel, kültürel ve demografik 

olarak bir bağın bulunmasıdır. 1389’da yaşanan Kosova Savaşı ile Osmanlı 

İmparatorluğun hâkimiyetin altına giren Makedonya, 1912-1913 Balkan Savaşları 

ile Osmanlı’dan ayrılan son ülke olmuştur. Daha sonraki dönemde Yugoslavya 

Sosyalist Halk Cumhuriyeti içerisinde yer alan Makedonya, 1991 yılında 

Yugoslavya’nın dağılması sonucunda bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye, 

Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra anayasal adıyla 

Makedonya’yı ilk tanıyan ve ilk büyükelçilik açan ülke olmuştur.  

3.1. Tarihi ve Siyasi İlişkiler 

Türkiye,1991’den günümüze kadar Makedonya Cumhuriyetinin 

egemenliğini ve sınırların değişmezliğini savunmakla birlikte, çok kültürlü 
yapısının da desteklemiştir. Türkiye ve Makedonya arasında günümüze kadar farklı 

alanlarda 35 uluslararası sözleşmenin imzalanması iki devlet arasındaki siyasi 

ilişkilerin önemini göstermektedir.477 

Türkiye ve Makedonya arasında yapılan resmi üst düzey ziyaretler her 

dönemde sürekli artış göstermiştir. 1993 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet 

Çetin ve daha sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal Makedonya’yı ziyaret etmiştir. 

1994 yılında Makedonya’nın ilk Ankara Büyükelçisi Trajan Petrovski Süleyman 

Demirel’e güven mektubu vererek göreve başlamıştır. 1995 yılında 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Makedonya ziyareti esnasında iki ülke 

arasındaki ilişkilerin dostluk, karşılıklı güven ve işbirliği çerçevesinde geliştirmesi 

amacıyla Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 1996 yılına Makedonya 

Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov, Suleyman Demirel’in resmi konuğu olarak Türkiye 

gelmiş ve bu ziyaret sırasında Gligorov’a İstanbul Üniversitesi tarafından fahri 

doktora unvanı verilmiştir. 25-26 Mart 2010 tarihlerinde dönemin Dışişleri Bakanı 

                                                           
477  Министерство за Надворешни Работи на Република Македонија (Makedonya 

Cumhuriyeti Dış ilişkiler Bakanlığı) 

http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Item
id=396&lang=m (28.10.2017) 

http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=396&lang=m
http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=396&lang=m
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Ahmet Davutoğlu, Makedonya’ya yapmış olduğu resmi ziyaretinde Makedonya’yı 

resmi adıyla tanımayan ülkelerle Makedonya arasında bir arabulucu olabileceğini 

belirtmiştir.478 

Türkiye, aynı zamanda Makedonya’nın AB ve NATO üyeliği konusunda en 

çok destek veren ülkedir. Türkiye, 2008 yılında Brüksel’de gerçekleştirilen NATO 

zirvesinde Hırvatistan ve Arnavutluk’un yanı sıra Makedonya’nın NATO üyeliğini 

de desteklemiştir. Makedonya, NATO zirvesinde üyeliği gerçekleşmeyince 

müttefiklerle stratejik işbirliği içerisine gitmeye ihtiyaç duymuştur. Bu çerçevede 

Makedonya’nın talebi üzerine dönemin Makedonya Dışişleri Bakanı Antonio 

Miloşovski 2008 yılında Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve iki devlet 
arasında “İkili İlişkilerin Güçlendirmesine Yönelik Stratejik Belgesi” imzalanmıştır. 

İki devlet arasındaki işbirliğinin artırılmasını hedefleyen bu belgenin daha fazla 

işlevsel olması için iki ülke arasındaki resmi ziyaretlerin yılda en az iki defa 
yapılmasına dair karar alınmıştır.479 23-25 Aralık 2010 tarihlerinde dönemin 

Türkiye Savunma Bakanı Vecdi Gönül Makedonya’ya gerçekleştirdiği resmi 

ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti 

Hükümeti arasında “Askeri Mali İşbirliği Anlaşması” ve Türkiye Milli Savunma 

Bakanlığı ve Makedonya Savunma Bakanlığı arasında “Nakdi Yardım Uygulama 

Protokolü” imzalanmıştır. Bu çerçevede Türkiye, Makedonya’ya 250 bin dolar 

değerinde hibe yardımında bulunmuştur.480  

2012 yılına gelindiğinde Türkiye-Makedonya siyasi ilişkilerinin, en yoğun 

dönemi yaşanmıştır. 10-13 Ocak tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) Türkiye-Makedonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin 

Burge, altı milletvekili ile Makedonya’yı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sonrasında 10 

Nisan 2012’de katılarak “Balkan Barışı-Geçmişten Ders Alarak Gelecek Vizyonu 

Oluşturmak” başlıklı bir konuşma yapmıştır ve 11-12 Nisan da Marmara Grubu 
Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen Avrasya Ekonomik 
Zirvesine katılmıştır.481 

17-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye-
Makedonya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle Makedonya’ya yapmış 

olduğu ziyaret esnasında Türkiye-Makedonya dostluğu üzerine vurgu yaparak iki 

devletin aynı coğrafyayı paylaştıklarından da kaynaklı siyasi ilişkilerin iyi 

olduğunu belirtmiştir. 22-24 Haziran 2012 tarihinde ise Başbakan Yardımcısı Bekir 

                                                           
478  Esra BİÇER, Büşra DOĞRU, http://www.tuicakademi.org/kurulusundan-beri-turkiye-

makedonya-iliskileri/ ( 08.04.2017) 
479  Tuncay Babalı, Türkiye-Makedonya İlişkileri, 1. baskı, İstanbul: Doğu Kitabevi 

Yayınları, Aralık 2012, s.31 
480  Op. cit., s. 32 
481  Biçer, loc. cit 

http://www.tuicakademi.org/kurulusundan-beri-turkiye-makedonya-iliskileri/
http://www.tuicakademi.org/kurulusundan-beri-turkiye-makedonya-iliskileri/
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Bozdağ, TİKA tarafından tamamlanan projelerin açılışlarına katılmak üzere 

Makedonya’yı ziyaret etmiştir. Karşılıklı ziyaretler bu dönemde devam etmiş ve 

18-19 Ekim Makedonya Dış İlişkiler Bakanı Nikola Popovski, Balkan Savaşların 

yüzüncü yılı nedeniyle “Balkan Savaşlarından Balkan Barışı’na” konulu 

uluslararası konferansa katılmıştır482 

TBMM’nin Başkanı Cemil Çiçek, 27-28 Mayıs 2013 tarihleri arasında 

Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlenen “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 

Parlamenter Konferansı’na” katılmıştır. Çiçek, Makedonya’nın AB Entegrasyonu 

sürecinde Türkiye’nin tam destek vereceğinin altını çizmiştir. 483 

26-28 Haziran 2014 yılında Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı 

Trajko Veljanovski Türkiye’ye resmi ziyarete bulunmuştur. Aynı yıl içerisinde 24-
26 Kasım tarihleri arasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek’te Makedonya’yı tekrar 

ziyaret etmiştir. Bu ziyareti esnasında Çiçek, Türkiye’nin Makedonya Cumhuriyeti 

ile köklü tarihi ve kültürel ilişkileri olduğunun altını çizerek iki ülke arasında 

karşılıklı yapılan bu ziyaretlerin siyasi, kültürel ve diğer alanlardaki ilişkilerin 

geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etmiştir.484 

Tüm bu yaşanan görüşmeler ve resmi ziyaretler iki ülke arasında siyasi 

ilişkilerin gelişmesinde faydalı olmuştur. Böylece hem Makedonya’nın ekonomik 

gelişimine olumlu katkı yapılarak Türkiye’nin Makedonya’da daha görünür 

kılınması hem de ülke halkının Türkiye’ye bakış açısında olumlu bir imaj 

sağlanmıştır. Türkiye-Makedonya arasındaki bu siyasi ilişkiler bir yandan da 

taraflar arasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin geliştirilmesine neden olmuştur. 

3.2. Sosyo-Kültürel İlişkiler 

Kültür, devletlerarası ilişkiler açısından çok önemli bir yere sahiptir. 

Uluslararası ilişkilerde Konstrüktivizm teorisi, devletlerin dış politikalarını ve 

devletler arası ilişkilerini kimlik ve kültür kavramı üzerinden açıklamaktadır. 

Ayrıca Joseph Nye da bir devletin yumuşak gücü başarılı ve etkin kullanabilmesi 

için kültürün büyük bir önem taşıdığının altını çizmektedir. Bu anlamda 

Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinde Osmanlı döneminde 

oluşan ortak kültürün büyük bir önemi vardır.  

                                                           
482  Ahmet Davutoğlu, 2013 yıllına Girerken Dış Politikamız, Dışişleri Bakanlığı’nın 2013 

Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu’na Sunulması Vesilesiyle 
Hazırlanan Kitapçık, s.42 

483  Amet Dervishev, “Türkiye-Makedonya İlişkileri 1900-2015”, (Yüksek Lisans Tezi), 

Kocaeli: Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası 
İlişkiler Bilim Dalı, 2016, s.78 

484  Op. cit., s.79 
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Makedonya, Balkan coğrafyasında diğer ülkelere nazaran Osmanlı 

hâkimiyetinde en uzun süre kalan ülkedir. Dolayısıyla bu bölgede bir Türk kültürü 

oluşmuştur. Türk divan şairlerinden başta Uskubi, Zari, Feridi, Muidi, Yahya 

Kemal ve Manastırlı Cenap Sebahattin Makedonya’da yetişmiştir. Bu anlamda 

Türk kültürünü Makedon şiirleri, düğün türküleri, atasözleri, deyimler, halk 

hikâyeleri ve masallar gibi birçok alanda görmek mümkündür. Ayrıca Türk dili 

Makedoncayı ve Makedonya’da konuşulan diğer dilleri de etkilemiş ve Türkçeden 

kelimeler, cümle yapıları, yemek- meslek –sebze- meyve adları bu dillere 

geçmiştir.485  

Türkiye ve Makedonya arasında derin tarihsel, kültürel ve duygusal bağları 

mevcuttur. Dolayısıyla Türkiye Makedonya’da barış ve istikrar sürecinin 

sağlanması konusunda önemli bir aktördür. Türkiye, devlet düzeyinde olduğu gibi 

çeşitli sivil toplum kuruluşları düzeyinde de Makedonya’da ticari, ekonomik, 

sosyal alanda birçok faaliyet sürdürmekte ve Makedonya’nın bağımsızlığından 

günümüze kadar uluslararası platformlarda sürekli destek vermektedir.486 

Türkiye ve Makedonya sosyo-kültürel ilişkileri başlangıçta 1995 yılında 

ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla gerçekleşmiştir. Ancak iki ülke 

arasındaki kültürel ilişkiler çok daha önceki tarihlere, Osmanlı dönemine kadar 
dayanmaktadır. İki devletin kültürel alanda yapmış olduğu işbirliğine ilişkin atılan 

adımlardan ilki önce Ekim 1998 tarihinde Ankara Gazi Üniversitesinde daha sonra 

da Makedonya’nın Manastır şehrinde bulunan Kliment Ohridski “Saint Clement of 

Ohrid” Üniversitesinde Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen sempozyum 

olmuştur.487 

Kültür alanındaki diğer önemli gelişmelerden biri de 2009 yılında dönemin 

Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kanceska Mileska, Türkiye Turizm ve Kültür 

Bakanı Ertuğrul Günay’ın konuğu olarak Türkiye ziyaretinde bulunmuştur. Bu 

ziyaret esnasında kültürel alanda anlaşma imzalanmıştır. Bu Anlaşma, iki devletin 

karşılıklı olarak İstanbul ve Üsküp’te kültür merkezleri açmasını ve mevcutların da 

geliştirilmesini öngörmektedir.488 

                                                           
485  Ömer Turan, “Makedonya’daki Türk Varlığı ve Kültürü, Bilig Dergisi, Sayı 3, 1996, 

s.22  
486  Türker Şimşek, Emre Aslan, Atila Karkacıer, Ahmet Güven, “Türkiye ve Makedonya 

Ekonomilerinin Könjoktürel Uyumunu Belirleyen Faktörler” , International 
Conference on Eurasian Economies, 2014 

487  Турско-Mакедонски односи низ историјата 2 (Tarih Boyunca Türk-Makedon 
İlişkileri 2), T.C. Genel Kurmay Başkanlığı ve Министерството за Oдбрана на 

Pепублика Mакедонија (Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı), Ankara: 

Genelkurmay Basımevi 2016, s,155 
488  http://www.bilgesam.org/incele/138/-turkiye-makedonya-iliskileri/#.WkK_Z7Zl_IV 

(10.10.2017) 

http://www.bilgesam.org/incele/138/-turkiye-makedonya-iliskileri/#.WkK_Z7Zl_IV
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Ahmet Davutoğlu, 2014 yılında Makedonya’ya yaptığı ziyarette, Türkiye-
Makedonya Ticaret Odası temsilcileriyle bir araya gelmiştir. Türkiye- Makedonya 
ilişkilerinin önemi üzerine konuşma yapan Davutoğlu şunları dile getirmiştir: “ 

Kültürel açıdan bakıldığında Makedonya, Rumeli diyarında bütün ortak kültürel 

özelliklerimizin sahaya, halkla ilişkilere yansıdığı son derece kendisine has ve 

doğal bir kültürel zemini olan bir ülkedir. Bütün Makedonya’da nereyi gezerseniz 

gezin, bizim kültürel çizgilerimizi görürsünüz. Mimarimizi, ortak kültürel 

değerlerimizi yaşarsınız. Makedonya, sanki Anadolu’da geziyormuşçasına rahat ve 

herkesle sosyal iletişim bağlamında kolay iletişim kurulabilen atmosferdir. Bu 

ekonomik ilişkiler bağlamında önemlidir. İş dünyamızın, bulunduğu ülkede 

kendisini yabancı hissetmemesi, o ülkenin kültürel bütünleşik yapıya sahip olması, 

iki ülke arasında, iki halk arasındaki ilişkiler bakımından çok önemlidir.”489 Bu 
konuşmada bize Türkiye-Makedonya ilişkilerinde kültürel münasebetlerin önemini 

göstermektedir. 

Türkiye Makedonya arasındaki kültürel ilişkileri etkileyen önemli 

faktörlerden biri Makedonya’dan Türkiye’ye yaşanan göç dalgalarıdır. 1952-2000 
yılları arasında Makedonya’dan Türkiye’ye 301.070 insanın göç ettiği 

belirlenmiştir.490 Bu göç dalgası Türk-Makedon kültürlerinin birbirleriyle içiçe 

geçmesinde önemli rol oynamıştır. Türkiye-Makedonya İlişkilerinin tarihi ve 

kültürel açıdan yansımasını Makedonya doğumlu Türk şair Yahya Kemal 

Beyatlı’nın ‘Kaybolan Şehir’ adlı şiirinin şu mısralarında görmek mümkündür. 

“Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyarıdır, 

Evlad-ı Fatihân’a onun yadigârıdır…  

Üsküp ki Şar Dağ’ında devamıydı Bursa’nın,     

Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın… 

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,      

Biz sende olmazsak bile, sen bizdesin gene.”  

Kültürel ilişkiler ve ortak noktalar ülkelerin karşılıklı ekonomik bağını da 

kuvvetlendirmekte ve uluslararası kamuoyunda devletlerin gelişmesinde önemli bir 

adım olmaktadır. Bu bakımdan Türkiye-Makedonya ilişkilerinde yumuşak güç 

temelli ilerleyen ilişkiler, ekonomik münasebetlerle birlikte daha etkili olmaktadır.  

 

                                                           
489  Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği http://www.balturk.org.tr/makedonya-

turkiye-iliskilerinde-ikinci-sirayi-bile-kabul-etmem/ (08.05.2018) 
490  Abdülmecit Nuredin, Balkanlardan Türkiye’ye Göç ve Etkileri, 1.baskı, Ankara: Çağla 

Yayıncılık, 2011, s.266 

http://www.balturk.org.tr/makedonya-turkiye-iliskilerinde-ikinci-sirayi-bile-kabul-etmem/
http://www.balturk.org.tr/makedonya-turkiye-iliskilerinde-ikinci-sirayi-bile-kabul-etmem/
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3.3. Ekonomik İlişkiler 

Makedonya Cumhuriyeti, 1991 yılında bağımsızlığı kazandığı esnada 

Yugoslavya’dan ayrılan diğer ülkeler arasında ekonomik açıdan en az gelişmiş 

ülke konumundaydı. Makedonya’nın alt yapısındaki yetersizliğin yanı sıra 

Yunanistan ile yaşamış olduğu isim sorunu nedeniyle Yunanistan’ın 

Makedonya’ya ambargo uygulaması gibi faktörler Makedonya’da 1996 yılına 

kadar ekonomik alanda bir gelişme sağlanamamasına yol açmıştır. 1996 yılından 

itibaren Makedonya’nın ekonomisi gelişmeye başlamış ancak 2001 yılında 

Makedonya’da yaşanan iç savaş bu ilerlemenin tekrar gerilemesine sebebiyet 

vermiştir. Bu durum 2001 yılında imzalanan Ohrid Anlaşması ile düzelmeye 

başlamıştır.491 Ohrid Anlaşmasıyla ülke içindeki gerginliklerin azalması 

ekonomiye de yansımış ve diğer devletlerin bu bölgeyle olan ticari ilişkilerini 

artırmıştır. 

Türkiye ve Makedonya arasında Serbest Ticaret Anlaşması 7 Eylül 1995 

yılında imzalanmış olsa da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin Makedonya’nın 

bağımsızlığından itibaren başladığını söylemek mümkün olacaktır. Tablo.5’ de de 

görüldüğü üzere 27 Ekim 1993 yılında iki ülke arasında Turizm İşbirliği 

Anlaşması, bir yıl sonra 17 Mart 1994’te de Ankara’da Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği 

açısından kara yolu taşımacılığına ilişkin 23 Nisan 1995 Uluslararası Karayolu 

Taşımacılığı Anlaşması paraf edilmiştir. Aynı yıl içerisinde imzalanan Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile de iki devlet tarafından ekonomik ilişkiler 

konusunda önemli adımlar atılmıştır.492  

Türkiye ve Makedonya arasında 7 Eylül 1995 yıllında imzalana Serbest 

Ticaret Anlaşmasıyla (STA) iki devletin karşılıklı olarak sanayi ürünlerinde 

gümrük vergi oranları sıfırlanmış, tarım ürünlerinde ise az sayıda vergi oranı ve 

kota uygulanmıştır. 24 Aralık 2014 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 

Makedonya’ya resmi ziyareti sırasında STA kapsamında tarım ürünlerindeki vergi 

oranlarının karşılıklı sıfırlanmasına ilişkin görüşmelerin başlamasını talep etmiştir. 

Daha sonra 2015 yılında Türkiye Ekonomi Bakanlığı bu öneriyi Makedon 

hükümetine yazılı bir şekilde de iletmiştir. Ancak bu dönemde Makedonya’da 

yaşanan siyasi kriz nedeniyle 24 Nisan 2016 tarihinde erken genel seçimlere 

gidilmesi görüşmeleri ertelemiştir.493 

                                                           
491  Европски Фонд за Повратници.“Македонија и Турција”. Процесот на Враќањето 

и Ситуацијата на Мигрантите: Истражувачка Мисија, Скопје, 2013 s.7 
492  Турско-Mакедонски Односи низ Историјата 2 (Tarih Boyunca Türk-Makedon 

İlişkileri 2), T.C. Genel Kurmay Başkanlığı ve Министерството за Oдбрана на 
Pепублика Mакедонија, Ankara Genelkurmay Basımevi 2016, s.154 

493  Makedonya- Türkiye Ticaret Odası (MATTO), Makedonya Raporu, 2016, s7 
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Tablo.5: Türkiye ve Makedonya arasında ekonomik alanda imzalanan anlaşma ve 

Protokoller 

Tirizim İşbirliği Anlaşması  27 Ekim 1993 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 17 Mart 1994 

Tarım Alanında Teknik Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü  15 Haziran 1994 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması  23 Nisan 1995 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması  16 Haziran 1995 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması  14 Temmuz 1995 

Serbest Ticaret Anlaşması  7 Eylül 1999 

Kaynak: Tuğrul Somuncuoğlu, Balkan Ülkeleri Raporları Serisi “Makedonya” İhracat 

Geliştirme Etüt Merkezi, Ekim 2002, s.22 

 
Türkiye ve Makedonya ekonomik ilişkilerinde başka önemli bir gelişme ise 

1995 yılında Türk-Güneydoğu Avrupa İş Konseyi kapsamında kurulan Türk- 
Makedon İş Konseyi olmuştur. Türkiye tarafından Hoşben Sigorta Aracılık Hız. 

Ltd. Şti. Firma sahibi Hasan Hoşben, Makedonya tarafından ise Makedonya 
Ekonomi Odası Başkanı Branko Azezki bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerde 

iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin arttırılmasına karar verilmiştir.494 Aynı 

yılda Türkiye’yi ziyaret eden dönemin Makedonya Başbakanı Branko Crvenkovski 

ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyelerinin katılımıyla bir toplantı 

düzenlenmiştir. Daha sonra iş konseyi üyelerinden oluşan bir heyeti Türkiye 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında Makedonya’ya bir ziyaret 

gerçekleştirmiş ve Makedon iş adamlarıyla bir araya gelmişlerdir.495   

Türk-Makedon İş Konseyi kuruluşundan günümüze kadar yapmış olduğu 

çalışmalarıyla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi konusunda önemli 

adımlar atmıştır. Türkiye-Makedonya arasındaki ticari ilişkileri incelediğimizde. 
Tablo.6’da görüldüğü üzere 2005 yılından itibaren ticaret hacmini sürekli bir artış 

içerisinde olduğunu söylemek mümkün olacaktır. 2005 yılında iki ülkenin ticari 

hacmi 214 milyon dolar iken 2017 yılına gelindiğinde 461 milyon dolar seviyesine 

ulaşmıştır. Aynı zamanda 2017 yılının ilk çeyreğinde ticari hacmi 97 milyon dolar 

iken, 2018 yılının ise ilk çeyreğinde artış göstermiş ve 121 milyon dolar olmuştur. 
496 

                                                           
494  DEİK (Diş Ekonomik İlişkiler Kurulu) https://www.deik.org.tr/turkiye-avrupa-is-

konseyleri-turkiye-makedonya-is-konseyi (15.10. 2017) 
495  DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) “ Makedonya Ülke Bülteni” Ağustos, 2011, 

s.17  
496  Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 
 https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-

detay/Makedonya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-

https://www.deik.org.tr/turkiye-avrupa-is-konseyleri-turkiye-makedonya-is-konseyi
https://www.deik.org.tr/turkiye-avrupa-is-konseyleri-turkiye-makedonya-is-konseyi
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Makedonya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160523&contentTitle=T%C3%BCrkiye+ile+Ticaret&_adf.ctrl-state=3nvj2f8dj_139&_afrLoop=26622412071689392&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D26622412071689392%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160523%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3nvj2f8dj_143
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Makedonya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160523&contentTitle=T%C3%BCrkiye+ile+Ticaret&_adf.ctrl-state=3nvj2f8dj_139&_afrLoop=26622412071689392&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D26622412071689392%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160523%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3nvj2f8dj_143
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Tablo 6: Yıllara göre Türkiye-Makedonya Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) 

Yıl İhracat 
İhracat 
Değişim 

% 
İthalat 

İthalat 

Değişim 
% 

Hacim Denge 

2005 162,376 8,8 52,080 0,3 214,556 110,395 

2006 172,756 6,3 55,945 7,4 228,701 116,811 

2007 271,744 57,3 55,818 -0,2 327,563 215,926 

2008 296,172 9.0 29,713 -46,8 325,885 266,459 

2009 283,482 -4,3 39.879 34,2 323,361 243,603 

2010 262,631 -7,3 52,399 31,4 315.020 210.222 

2011 298,861 13,8 91,963 75,5 390.825 206.898 

2012 274,497 -8,2 103,224 12,2 377.721 171.273 

2013 293,976 7,2 81,513 -21,0 375.721 212.463 

2014 347,965 18,4 79,194 -2,9 427.159 268.770 

2015 324,613 -6,7 80,928 2,2 405.542 243.684 

2016 378,004 16,4 82,581 2,0 460.585 295.423 

2017/ (1-12) 360,360 -4,7 101,147 22,5 461.507 259.213 

2017/ (1-3) 78,258 -2,9 19,327 -13,6 97.585 58.932 

2018/ (1-3) 93,602 19,6 27,676 43,2 121.279 65.926 

 Kaynak: Türkiye Ekonomi Bakanlığı 

 
Türkiye ve Makedonya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için 

birçok anlaşma imzalanmasına rağmen bu durum 2010 yılına kadar istenilen 

düzeyde olmamıştır. Ancak Türkiye’nin Balkan bölge ülkelerine yönelik izlediği 

yumuşak güç politikasının bir sonucu olarak iki ülke arasındaki ekonomik 

ilişkilerde bir iyileşme söz konusu olmuş ve son zamanlarda büyük Türk 

şirketlerinin Makedonya’ya olan ilgisi artmaya başlamıştır.497  

Makedonya Ticaret Odası ve İktisadı Araştırmalar Vakfı işbirliğiyle 2017 

yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te “Türkiye ve Makedonya Ekonomik 

işbirliğinin geliştirmesinde yeni ufuklar” adlı sempozyum düzenlenmiştir. 

                                                                                                                                      

160523&contentTitle=T%C3%BCrkiye+ile+Ticaret&_adf.ctrl-
state=3nvj2f8dj_139&_afrLoop=26622412071689392&_afrWindowMode=0&_afrWi
ndowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D266224120716
89392%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-
160523%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindo
wMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3nvj2f8dj_143 e.t. 1. 5. 2018 

497  Çağrı Doğan, “Türk Girişimcilere Yönelik Makedonya’daki Yatırım Fırsatları ve 
Bölgedeki Dış Ticaret Ortamı”, İzmir Ticaret Odası Raporu, Mayıs 2011, s.1  

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Makedonya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160523&contentTitle=T%C3%BCrkiye+ile+Ticaret&_adf.ctrl-state=3nvj2f8dj_139&_afrLoop=26622412071689392&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D26622412071689392%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160523%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3nvj2f8dj_143
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Makedonya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160523&contentTitle=T%C3%BCrkiye+ile+Ticaret&_adf.ctrl-state=3nvj2f8dj_139&_afrLoop=26622412071689392&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D26622412071689392%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160523%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3nvj2f8dj_143
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Makedonya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160523&contentTitle=T%C3%BCrkiye+ile+Ticaret&_adf.ctrl-state=3nvj2f8dj_139&_afrLoop=26622412071689392&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D26622412071689392%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160523%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3nvj2f8dj_143
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Makedonya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160523&contentTitle=T%C3%BCrkiye+ile+Ticaret&_adf.ctrl-state=3nvj2f8dj_139&_afrLoop=26622412071689392&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D26622412071689392%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160523%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3nvj2f8dj_143
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Makedonya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160523&contentTitle=T%C3%BCrkiye+ile+Ticaret&_adf.ctrl-state=3nvj2f8dj_139&_afrLoop=26622412071689392&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D26622412071689392%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160523%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3nvj2f8dj_143
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Makedonya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160523&contentTitle=T%C3%BCrkiye+ile+Ticaret&_adf.ctrl-state=3nvj2f8dj_139&_afrLoop=26622412071689392&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D26622412071689392%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160523%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3nvj2f8dj_143
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Sempozyuma başta Makedonya’nın dış yatırımlardan sorumlu Devlet Bakanı 

Adnan Khail, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkedeki Türk 

kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda iş adamı katılmıştır. Adnan Kâhil, 

iki ülkenin geçmişte olduğu gibi günümüzde de başta ekonomi olmak üzere bütün 

alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda çalıştıklarını belirtmiştir. 

Sempozyumda konuşan Tülin Erkal Kara ise, Türkiye ile Makedonya arasında 

ortak tarih ve kültürden oluşan çok yönlü ilişkiler olduğunu dile getirerek iki ülke 

arasında ekonomik ve ticaret ilişkilerin geliştirilmesi açısından uygun bir alt 

yapının bulunduğunu ancak buna rağmen gerçekleşen ticaret hacmin istenilen 

düzeyde olmadığını vurgulamıştır. Kara, Türkiye’nin Makedonya’daki 

yatırımlarının toplam tutarının 1,2 milyar Avroya ulaştığını, ülkede inşaat, tarım, 

sağlık, bankacılık ve birçok farklı sektörde yatırımların olduğunu ifade etmiştir.498 

Makedonya’da doğrudan yatırım yapan büyük bir bölümü KOBİ 

niteliğindeki Türk şirketlerin sayısı 100 civarındadır. Türkiye tarafından 

Makedonya’da yapılan önemli yatırımlar, TAV tarafından yapılan Makedonya 

Havaalanı ve bankacılık sektöründe Halk Bankasının açılmasıdır. 

Türkiye’nin Makedonya’da gerçekleştirdiği en büyük yatırımlarından biri 

TAV Havalimanları Holding A.Ş. tarafından yapılan havalimanları olmuştur. 

Üsküp’te ki “Uluslararası Üsküp” ve Ohri’de ki “Aziz Pol” adlı TAV 
Havalimanları, Avrupa’yı hedef bölge olarak seçmiştir. Türkiye, Üsküp 

Uluslararası Havalimanı’nın işletmesini 1 Mart 2010 tarihi itibarıyla üstlenerek 

önemli bir adım atmıştır. AB aday ülkesi olan Makedonya’nın havaalanını işletmek 

Türkiye açısından da olumlu bir gelişmedir. 8 Eylül 2011 tarihinden itibaren 
hizmet vermeye başlanılan bu havaalanı Mart 2030’a kadar yani 20 yıl süreyle 

TAV Havalimanları tarafından işletilecektir.  

Üsküp Havaalanında yapılan yeniden inşa çalışmalarıyla buranın 

potansiyeli arttırılarak yılda 4 milyon yolcu taşınma kapasitesine getirilmiştir. 

Üsküp’ü Balkanların önde gelen “hub”larından biri yapma idealiyle yola çıkan 

TAV Havalimanlarının yaptığı çalışmalar şunlardır: 6 yolcu köprülü 40 bin 

metrekare yeni terminal binasıyla apronu ve pisti genişletildi. Kargo ve otopark 

kapasitesi arttırıldı. Yıllık 40 bin ton kapasiteli kargo hangar, yeni bir yangın 

istasyonu, 5 bin metrekare yönetim binası, bin 300 araçlık otopark, 23 check-in 
kontuarı yapılarak, mevcut pist 500 metre uzatıldı. Tüm bu çalışmalar ve taşınan 

yolcu sayısındaki artış, Üsküp Havaalanının Balkanların gözde ulaşım noktası 

olmasında etkili olmuştur. Üsküp Havaalanı 2012 ve 2013’te Uluslararası 

Havalimanları Konseyi ACI tarafından kendi kategorisinde Avrupa’nın en kaliteli 

                                                           
498  http://aa.com.tr/tr/dunya/turk-girisimciler-makedonyada-5-bin-kisiye-istihdam-

sagliyor/985105?amp=1 (29.11.2017) 

http://aa.com.tr/tr/dunya/turk-girisimciler-makedonyada-5-bin-kisiye-istihdam-sagliyor/985105?amp=1
http://aa.com.tr/tr/dunya/turk-girisimciler-makedonyada-5-bin-kisiye-istihdam-sagliyor/985105?amp=1
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hizmet sunan havalimanı seçilmiştir. Bu da TAV’ın ne kadar başarılı ve etkili 

olduğunu kanıtlar niteliktedir.499  

Türkiye tarafından Makedonya’da yapılan en önemli yatırımlardan bir 

diğeri Halk Bank aracılığıyla gerçekleşmiştir. Halk Bank A.D. Skopje, 08 Nisan 

2011 tarihinde daha önce Makedonya’da faaliyet gösteren Demir Halk Bankası 

(Neterland) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for 

Reconstructions and Development) hisselerini satın alarak çalışmaya başlamıştır. 

Ayrıca 01 Kasım 2012 yılı itibariyle Makedonya’da faaliyet gösteren T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.’nin ortak olduğu Ziraat A.D. Skopje’ye ait olan hisseleri de 

devralınmıştır.500 Halk Bank, bankacılık sektöründe kısa bir sürede Makedonya da 

önemli bir noktaya gelerek Makedonya’da ilk 4 banka içerisinde yer almıştır. 

Sektörün belirleyicisi konumunda ki bankalardan biri olan Halk Bankın 2011 

yılında 21 şube, 275 personeli varken bugün 40 şube ve 502 personeli 

bulunmaktadır501 

Türkiye tarafından Makedonya’da doğrudan yapılan yatırımlar 2005-2015 
yılları arasında gerçekleşmiş ve sürekli artış göstermiştir. Makedonya’da TAV ve 

Halk Bank dışında da birçok yatırım gerçekleşmiştir. Bu yatırımlar şunlardır: Koç 

Holding (Ramstore AVM inşaatı),Cevahir Holding (konut ve AVM), Limak 

Holding, Avrupa Göz Hastanesi, Sütaş (süt ürünleri), Sante Plus Hastanesi, Üsküp 

Uluslararası Balkan Üniversitesi’dir. Türk şirketler aracılığıyla yapılan bu icraatlar 

hem Türkiye’yi bölgede daha görünür kılmakta hem de Makedonya’da diğer 

uluslararası aktörlerin yanında Türkiye’nin de varlığını ortaya koymaktadır. 

4. TÜRKİYE’NİN MAKEDONYA’YA YÖNELİK YUMUŞAK GÜÇ 

ARAÇLARI VE FAALİYETLERİ 

Türkiye’nin Makedonya’da sahip olduğu tarihsel ve kültürel bağlar, 

yumuşak güç kullanımına bir zemin oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler 

2000’li yıllara kadar istenilen düzeyde olmamıştır. Türkiye’nin 2000’lı yıllarla 

birlikte genel anlamda daha aktif bir dış politika izlemeye başlamasında, yumuşak 

güç çerçevesinde kullanılan araçların önemli katkısı vardır. Türkiye’nin 

Makedonya ilişkilerinde başta TİKA, YEE olmak üzere TRT, Anadolu Ajansı, 

YTB ve Türk dizileri gibi etkenler büyük bir önem taşımaktadır. Bu kurumların iki 

ülke ilişkilerindeki etkisini görmek açısından da Makedonya’daki faaliyetlerini 

incelememiz gerekmektedir. 

                                                           
499  http://www.tavhavalimanlari.com.tr/trTR/Macedonia/Pages/SkopjeAlexander 

TheGreatAirport.aspx (13.03.2018)  
500  Halk Bank, 3.Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu, 2017, s.7 
501  http://timebalkan.com/makedonya-ekonomisinin-25-yillik-dostu-halkbank/ 

( 04.08.2018) 

http://www.tavhavalimanlari.com.tr/trTR/Macedonia/Pages/SkopjeAlexander%20TheGreatAirport.aspx
http://www.tavhavalimanlari.com.tr/trTR/Macedonia/Pages/SkopjeAlexander%20TheGreatAirport.aspx
http://timebalkan.com/makedonya-ekonomisinin-25-yillik-dostu-halkbank/
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4.1. Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın 

Makedonya’daki Faaliyetleri 

Türkiye-Makedonya ilişkilerini yumuşak güç çerçevesinde incelediğimiz 

zaman şüphesiz en önemli faktörlerden biri olarak TİKA karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’nin dış politikasında büyük rol oynayan TİKA 1992 yılında kurulmuştur. 
Makedonya’da 2006 yılından itibaren başta eğitim, sağlık, altyapı, tarım, kültürel 

mirasın korunması gibi birçok alanda faaliyet gösteren TİKA, 10 yıl içerinde 502 

proje hayata geçirmiştir.502   

TİKA, Makedonya’da bulunan Osmanlı eserlerinin korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması konusunda önemli çalışmalar yapmaktadır. TİKA tarafından 

Makedonya’da 5 büyük Osmanlı camisinin restorasyonu tamamlanarak Müslüman 

halkın hizmetine açılmıştır. Ayrıca Üsküp şehrinde bulunan Alaca Cami, Sultan 

Murat Cami ve Saray Hüseyin Şah gibi önemli camilerin restorasyonu da 

yapılmıştır.503 Bunun yanı sıra Makedonya’da her alanda faaliyet gösteren TİKA, 

eğitim alanında da önemli projelere imza atmıştır. Bağımsızlığını kazanması 

itibariyle yıllardır siyasi ve ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan 

Makedonya Cumhuriyeti, kaynakların kısıtlı olmasından dolayı eğitim alanında 

gereken desteği sağlamak noktasında zorlanmaktadır. Okullarda fiziki altyapının 

geliştirilmesi ve ders kitaplarının güncellenmesi gibi konularda sıkıntı yaşayan 

Makedonya, bu sıkıntılar nedeniyle Eğitim Bakanlığı tarafından kapatılmaktadır. 

Bu noktada TİKA tarafından Makedonya’nın her yerinde 35 ilköğretim ve lisenin 

tadilatı yapılarak eğitim hizmeti sunulmuştur. 2001-2012 eğitim yılına yönelik 

“Makedonya’da Yeni Okulların İnşaatı, Tadilatı ve Tefrişi Projesi” kapsamında 

Petrovec Belediyesi Çiftlik Köyü, Demir Kapı Belediyesi Çelevez Köyü ve 

Karbinci Belediyesi Ocalı Köyü okulları inşa edilmiş ve Studenichani 

Belediyesinde bazı okulların tadilatı yapılmıştır. Makedonya’nın farklı 

bölgelerinde farklı etnik yapıları kapsayan bu okulların inşaatının ve onarımının 

tamamlanması yetkililerin ve kamuoyunun dikkatini çekmiş ve medyada da geniş 

yer almıştır.504 

TİKA ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Makedonya’nın Gostivar 

şehrinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlk Öğretim Okulu’nun onarımı ve teknik 

donanım desteği sağlanmıştır. Okulun açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TİKA Başkanı Serdar Çam, Makedonya 

                                                           
502  http://www.yenibalkan.com/gundem/tika-makedonyada-10-yilda-502-proje-hayata-

gecirdi-h8014.html (03.01.2018) 
503  http://www.milliyet.com.tr/tika-makedonya-da-kultur-saglik-ve-egitim-ankara-

yerelhaber-2116941/ (05.01.2018) 
504  TİKA http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tikadan_makedonyada_egitim_atagi-1470 

(06.01.2018) 

http://www.yenibalkan.com/gundem/tika-makedonyada-10-yilda-502-proje-hayata-gecirdi-h8014.html
http://www.yenibalkan.com/gundem/tika-makedonyada-10-yilda-502-proje-hayata-gecirdi-h8014.html
http://www.milliyet.com.tr/tika-makedonya-da-kultur-saglik-ve-egitim-ankara-yerelhaber-2116941/
http://www.milliyet.com.tr/tika-makedonya-da-kultur-saglik-ve-egitim-ankara-yerelhaber-2116941/
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tikadan_makedonyada_egitim_atagi-1470
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Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kâhil ve Gostivar 

Belediye Başkanı Arben Taravari ve Mustafa Kemal Atatürk Okulu’nun Müdürü 

Oktay Nuredini katılmıştır. Makedonya Devlet Bakanı Kahıl yaptığı konuşmasında 

21 Aralık Türkçe Bayramı’nda okulun açılmasının çok anlamlı olduğunu ve bu 

projede emeğe geçen herkese teşekkürlerini iletmiştir. Gostivar Belediye Başkanı 

Taravari ve Okulun Müdürü Nuredini da konuşmalarda okulun 1.100 Türk, 

Makedon ve Arnavut öğrenciye hizmet verdiğini TİKA ve Türkiye Belediye Birliği 

sayesinde öğrencilerin daha kaliteli ve iyi şartlarda eğitim alacaklarını ifade 

etmişlerdir505 

Tarım alanında da faaliyet gösteren TİKA, Makedonya’da tarımcılığın 

gelişmesi ve kalkınmasına yönelik çeşitli projeler yapmaktadır. Bu kapsamda 

TİKA özellikle ekonomik açıdan ağır şartların hâkim olduğu bölgelerin 

ekonomisini ve refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. TİKA, yürüttüğü 

faaliyetler çerçevesinde Doğu Makedonya’nın Radoviş, Valandovo, Doyran, 

Demir Kapı, Konçe ve Gradsko bölgelerinde ki kırsal alanlar da geçimini tarımdan 

sağlayan 200 çiftçi aileye ortak kullanımları için 20 adet toprak mikserini ve ilaç 

püskürme makinesini hibe olarak verilmiştir.506 Ayrıca TİKA’nın tarım alanında 

Doğu Makedonya’da meyveciliğin, sera sebzeciliğinin, pirinç kalitesi ve 
verimliğinin geliştirilmesi gibi çeşitli projeler kapsamında bölgede yaşayan 

toplumun kaliteli yaşam standartlarına ve yüksek gelir seviyelerine ulaşmalarına 

büyük katkıda bulunmuştur.507  

TİKA’nın Makedonya’da yapmış olduğu faaliyet alanlardan biri de 
sağlıktır. Makedonya’da Üsküp Devlet Hastanesi Aziz Kiril ve Metodiy 

Üniversitesi Klinik Merkezine bağlı Çocuk Hastalıkları Kliniği ve Acil Merkezinin 

TİKA tarafından inşa edilmesi sağlık alanında gerçekleştirdiği en önemli 

projelerden biridir. Makedonya Cumhurbaşkanı George İvanov’un eşi Maya 

İvanova önderliğinde düzenlenen kampanya başta ABD ve Hollanda olmak üzere 

birçok ülkeden büyükelçi, uluslararası kurum temsilcileri ve iş adamlarının 

katılımıyla Makedonya’da Çocuk Acil Kliniği inşaatı için “Zamanında Yardım 

Edelim” adı altında kampanya başlatılmıştır. Bu programa Türkiye adına katılan 

TİKA, söz konusu kliniğin tüm inşaatını ve donanımını üstlenmiştir. Programda 

konuşan Üsküp Devlete Hastanesi Müdürü Ridvan İbrahimi yaptığı açıklamalarda 

“Türkiye söz konusu projeyle buradaki gücünü gösterdi. Kliniğin yapımı için 

                                                           
505  TİKA 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/basbakan_yardimcisi_hakan_cavusoglu_makedonya_d
a-40146 (07.01.2018) 

506  http://www.dirilispostasi.com/balkan-ekspresi/makineli-tarim-makedon-ekonomisini-
canlandiracak-5a785c7718e540432e759e47 (10.02.2018) 

507  https://www.arti49.com/tika-makedonyanin-kalkinmasina-destegini-surduruyor-
695373h.htm (11.02.2018) 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/basbakan_yardimcisi_hakan_cavusoglu_makedonya_da-40146
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/basbakan_yardimcisi_hakan_cavusoglu_makedonya_da-40146
http://www.dirilispostasi.com/balkan-ekspresi/makineli-tarim-makedon-ekonomisini-canlandiracak-5a785c7718e540432e759e47
http://www.dirilispostasi.com/balkan-ekspresi/makineli-tarim-makedon-ekonomisini-canlandiracak-5a785c7718e540432e759e47
https://www.arti49.com/tika-makedonyanin-kalkinmasina-destegini-surduruyor-695373h.htm
https://www.arti49.com/tika-makedonyanin-kalkinmasina-destegini-surduruyor-695373h.htm
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toplanan para yetersizdi. TİKA biz bütün her şeyi kendimiz yapacağız dedi. Türkiye 

daha önceden burada yoktu. Amerika, Almanya vardı. Türkiye’deki büyüme 

buradaki herkesi etkiledi. TİKA’nın somut projeleriyle her kesimin Türkiye’ye olan 

güvenini artırıyor. TİKA’nın desteği sayesinde hastanenin kapasitesini artırıldı. 

Artık her ay 3 bin üzerinde çocuğa tedavi verecek duruma geldik.” ifadelerini 

kullanmıştır.508 

TİKA’nın desteğiyle Makedonya’nın Üsküp, Gostivar ve Kalkandelen 

şehirlerinde 16-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında sağlık personeline yönelik “Yeni 
Doğan Canlandırma Programı” adı altında düzenlenen eğitim programına katılan 

20 sağlık personeline sertifika verilmiştir. Üsküp şehrinde düzenlenen sertifika 
programı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Sağlık 

Bakanı Arben Taravari ve TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden katılımıyla 

gerçekleşmiştir. Aytekin Ayden TİKA’nın proje ile ilişkin yaptığı konuşmada 

projenin son aşamaya gelene kadar epey bir süreçten geçtiğini vurgu yaparak 

“Öncellikle yoğun bakım ve pediatri tadilatı ve yenilenmesi başlayan proje 

Makedonya’da belki ilk olabilecek tıbbı ekipman ve cihazlarla bu kliniğimiz 

tamamlanmış oldu. Kliniğin hizmetinin sürdürebilmesi ve Makedonya’daki çocuk 

ve bebek ölümlerin ve diğer yaşayan sağlık sorunların giderilmesi konusunda en 

önemli boyutu eğitim boyutuyla orada çalışacak ve Makedonya’nın diğer 

bölgelerinde görev yapacak olan sağlık personelinin eğitim aşamasıyla 

nihayetlendirmesiydi” şeklinde ifade etmiştir.509 

TİKA tarafından 2018 yılında Makedonya’nın Bogovinye Belediyesi’ne 

bağlı Urviç köyünde bulunan sağlık ocağına tadilat ve tıbbi ekipman desteği 

sağlanmıştır. Sağlık ocağının açılışına katılan Makedonya Sağlık Bakanı Velko 

Filipçe, TİKA tarafından gerçekleştiren bu projeden memnuniyetini dile getirerek 

bu sayede civar köylerdeki (Yelovjane ve Novo Selo) hastalara hizmet verilmesi 

için imkân sağlandığını ayrıca Makedonya’da sağlık alanında en çok destek veren 

kurum olan TİKA’ya teşekkür ettiğini dile getirmiştir.510 

Türkiye’nin dış politikasında en önemli yumuşak güç araçlardan biri olan 

TİKA, Makedonya’da kısa bir sürede çeşitli alanlarda yapmış olduğu faaliyetleri 

Osmanlı döneminden kalan eserlerin korunması noktasında olduğu gibi 

Makedonya halkının yararına sağlık ve eğitim alanlarında çok önemli projelere 

imza atmıştır. TİKA’nın bu çalışmalarıyla Makedonya’da farklı etnik yapılara 

                                                           
508  http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika'nin_makedonya'da_modernize_ettigi_cocuk_ 

klinigi_balkanlara_sifa_dagitiyor-20039 (10.02.2018) 
509  http://www.yenibalkan.com/gundem/tika-destegiyle-makedonyada-saglik-personeline-

egitim-verildi-h10528.html (10.02.2018)  
510  Република Македонија Министерство за Здравство ( Makedonya Cumhuriyeti 

Sağlık Bakanlığı) http://zdravstvo.gov.mk/renovirana-i-kompletno-opremena-
ambulanta-vo-s-urvich-vo-opshtina-bogovinje/ (16.05. 2018) 

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika'nin_makedonya'da_modernize_ettigi_cocuk_%20klinigi_balkanlara_sifa_dagitiyor-20039
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika'nin_makedonya'da_modernize_ettigi_cocuk_%20klinigi_balkanlara_sifa_dagitiyor-20039
http://www.yenibalkan.com/gundem/tika-destegiyle-makedonyada-saglik-personeline-egitim-verildi-h10528.html
http://www.yenibalkan.com/gundem/tika-destegiyle-makedonyada-saglik-personeline-egitim-verildi-h10528.html
http://zdravstvo.gov.mk/renovirana-i-kompletno-opremena-ambulanta-vo-s-urvich-vo-opshtina-bogovinje/
http://zdravstvo.gov.mk/renovirana-i-kompletno-opremena-ambulanta-vo-s-urvich-vo-opshtina-bogovinje/
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sahip olan bütün kesimlerin beğenisini toplamıştır. Bu da Türkiye’nin 

Makedonya’da yumuşak gücü TİKA aracılığıyla başarılı bir şekilde kullandığının 

bir göstergesidir. Türkiye TİKA aracılığıyla, Balkanlar genelinde olduğu gibi 

Makedonya’da da ABD, Almanya ve Rusya gibi büyük güçlerin yanında varlığını 

daha görünür olmasını sağlamaktadır.  

4.2. Yunus Emre Enstitüsü’nün Makedonya’daki Faaliyetleri 

Balkanlarda ilk olarak 2009 yılında Bosna-Hersek’te acılan YEE, 

Makedonya’da 26 Mart 2010 tarihinde başta Türk dilini ve kültürünü tanıtmak 

amacıyla kurulmuştur. Makedonya’da yılda en az 500 kişiye Türkçe dili kursları 

düzenleyen YEE, kuruluşundan itibaren 4 binden fazla Makedonya vatandaşına 

Türk dilini öğretmiş ve öğretmeye devam etmektedir. Makedonya’da İştip Goce 

Delcev Üniversitesi, Kalkandelen Devlet Üniversitesi ve Üsküp Aziz Kiril ve 

Metodiy Üniversitesi’nde Türkçe dersleri veren YEE, aynı zamanda Türkoloji 

Projesi kapsamında Türkiye’den gelen 6 öğretim görevlisi ile üniversitelerde 

derslere devam etmektedir. Makedonya halkı tarafından da Türkçe kurslarına 

yoğun ilgi gösterilmektedir. 511 

Kültürel anlamda da önemli çalışmalar yürüten YEE, 2013 yılında Üsküp 

Geleneksel El Sanatları Odası ile ortaklaşa Üsküp çarşısında Osmanlı eserlerinden 

kalan Çifte Hamamında Türk-Makedon gecesi düzenlemiştir. Üsküp Belediye 

Başkanı Koce Trajanovski, Makedonya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Gürol 

Sökmensüer, Makedonya Kültür Bakanı Dragan Nedeljkoviç gibi birçok önemli 

ismin katılımıyla gerçekleşen programda geleneksel Makedon ve Türk 

yemeklerinin tanıtımı yapılmıştır. Programda konuşma yapan Nedeljkoviç, 

geleneksel ve manevi değerleri korumanın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri 

derinleştirmek açısından büyük önem taşıdığını belirtmiştir. Kültür alanında iki 

ülkenin yıllardır ortak işbirliği yaptığını ve bu doğrultuda da kültürel ilişkilerin 

devam edeceğini vurgulamıştır.512  

YEE tarafından 2018 yılında Üsküp’te Makedonya’nın önde gelen yazar, 

şair, sanatçı ve bilim adamlarına yönelik düzenlenen saygı gecesi programına 

Makedonya Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, YEE Müdürü Şemsettin Şeker 

başta olmak üzere birçok milletvekili, akademisyen, Türk kurum ve temsilcileri 

katılmıştır. Makedonya Kültür Bakanı Alagyozovski programda yaptığı 

konuşmada iki ülke arasında bulunan tarihi ve kültürel ilişkilerin altını çizerek 

                                                           
511  Gerçek Hayâlı Aştı, Ufuklar Uzak Değil, Yunus Emre Enstitüsü Bülteni, Mayıs –

Haziran, 2017, s.11  
512  Republika Makedonya Ministerstvo za Kultura (Makedonya Cumhuriyeti, Kültür 

Bakanlığı), http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/soopstenija/1213-
makedonsko-turska-vecer-vo-cifte-amam ( 29.11.2017) 

http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/soopstenija/1213-makedonsko-turska-vecer-vo-cifte-amam
http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/soopstenija/1213-makedonsko-turska-vecer-vo-cifte-amam
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“Şunu söyleyebilirim ki YEE ile Makedonya’da tüm vatandaşlar için tek toplum 

oluşturuyoruz” ifadelerini kullanmıştır.513 

Makedonya’da Türk dilinin tanıtılması konusunda da önemli çalışmalar 

yapan YEE, Makedonya’nın Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bilgi 

Enformasyon Bakanlığı gibi kurumlarına da Türkçe kursları düzenlemektedir. 

2015 yılında Makedonya Dışişleri Bakanlığı Personeline yönelik Türkçe kursların 

açılışına ilişkin Dışişleri Bakanlığında program düzenlenmiştir. Programda 

konuşma yapan Dışişleri Bakanlığı Diplomat Akademisi Başkanı Adelina Marku 
Türkçe kurslarına yönelik gösterilen ilgiden dolayı memnun kaldıklarını belirterek 

“YEE-Üsküp Türk Kültür Merkezi Üsküp’te en aktif kültür merkezidir. Çünkü 

hemen hemen her hafta bir faaliyet göstermektedir. Türkçe kurslarına katılanlar da 

bu kültür sanat etkinliklerine katılarak Türkçelerine geliştirebileceklerdir” 

demiştir. 514 Makedonya Savunma Bakanlığına yönelik Türkçe kursları veren YEE, 

14 Ekim 2016 yılında Üsküp Yunus Emre Kültür Merkezinde sertifika töreni 

düzenlemiştir. Makedonya Silahlı Kuvvetleri personeline sertifika töreni, 

Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zoran Yolevski, General Kurmay 

Başkanlığı Başkan Yardımcısı Muhamed Radstay ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküp 

Büyükelçiliği Vekili Sayın Yarbay Hasan Filiz’in katılımıyla gerçekleşmiştir.515   

YEE ve Makedonya Müzesi ortaklığında 2017 yılında Üsküp şehrinde  

“Makedonya’da Osmanlı Dönemi Şehir Kadın Kıyafetleri Sergisi” düzenlenmiştir. 

Sergi açılışında konuşma yapan Üsküp YEE Müdürü Şemsettin Şeker, “Bu sergi 
vesilesiyle Makedonya kamuoyuna sunduğumuz Osmanlı devri kadın kıyafetlerinin 

ortak kültür ortak tarihin bir yansıması hükmünde olduğunu belirtmek isterim.” 

diyerek Makedonya’da yaşayan Türk, Makedon, Arnavut, Boşnak, Sırp gibi farklı 

etniklerin kıyafetler üzerinden nasıl ortak bir kültür coğrafyasından beslendiğini 

göstermeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda sergi açılış programında konuşma yapan 

Makedonya Müze Müdürü Gordan Nikolov, serginin açılmasının Türkiye ve 

Makedonya arasındaki köklü dostluk ve tarihi ilişkilerin bir göstergesi olduğunu 
vurgulamıştır.516 

 

                                                           
513  Furkan,Abdula,https://aa.com.tr/tr/dunya/yeeden-makedonyanin-onde-sahsiyetlerine-

saygi-gecesi/1064913 (20.04.2018)  
514  Makedonya Diplomatları Türkçe Öğreniyor http://www.yenibalkan.com/m/?id=4590 

(13.02.2018)  
515  Hüsamettin Gina, http://timebalkan.com/turkce-cok-zor-ama-hocalar-cok-iyi/ 

(05.01.2018) 
516  Seyyid Emin, Hakan Ali, Timebalkan, http://timebalkan.com/makedonyada-osmanli-

donemi-sehir-kadin-kiyafetleri-sergisi-acildi/ (26.11.2017)  

https://aa.com.tr/tr/dunya/yeeden-makedonyanin-onde-sahsiyetlerine-saygi-gecesi/1064913
https://aa.com.tr/tr/dunya/yeeden-makedonyanin-onde-sahsiyetlerine-saygi-gecesi/1064913
http://www.yenibalkan.com/m/?id=4590
http://timebalkan.com/turkce-cok-zor-ama-hocalar-cok-iyi/
http://timebalkan.com/makedonyada-osmanli-donemi-sehir-kadin-kiyafetleri-sergisi-acildi/
http://timebalkan.com/makedonyada-osmanli-donemi-sehir-kadin-kiyafetleri-sergisi-acildi/
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4.3. Türkiye Radyo Ve Televizyon Kurumu Üsküp Temsilciliği Ve 

Anadolu Ajansı  

Medya unsuru günümüzde yumuşak gücün kullanımı açısından son derece 

önem taşımaktadır. Türkiye’nin medya unsurları olarak 2015 tarihinde 

Makedonya’nın Üsküp şehrinde TRT Üsküp Temsilciliği ve Anadolu Ajansı 

şubelerinin açılması iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilemektedir. 

2015 yılında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 

Makedonya ziyareti esnasında TRT Üsküp Temsilciliği ve Anadolu Ajansı 

ofislerinin açılış törenine katılmıştır. Bu törene Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge 

İvanov başta olmak üzere çok sayıda kurum temsilcisi de iştirak etmiştir.517  

TRT Üsküp Temsilciliğinin ofis açılışında konuşan Aydoğan, TRT’nin 

dünyanın birçok dilinde yayın yaptığını ve özellikle son dönemde TRT World ile 

önemli bir kurum haline geldiğini belirtmiştir. Bu anlamda TRT Makedonya’da 

Ofis açarak Türkiye’nin bütün balkanlarda mesajını ve sesini iletebilmekte ve 

Makedonya’nın sesini de dünyaya duyuracak bir kurum olarak faaliyet 
gösterebilmektedir. Akdoğan iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesinin 

önemine ve olumlu ilişkilerin devam edeceğini ve Makedonya’nın Türkiye 

tarihinde çok özel bir konumu olduğuna vurgu yaparak, "Burayla gönül bağımız 

var. Bundan sonra da Makedon-Türk ilişkilerinin gelişmesi için Türkiye 

Cumhuriyeti hükümeti olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermekte 

kararlıyız" demiştir.518 

Makedonya’da aynı gün içerisinde Anadolu Ajansı ofisinin de açılışını da 

yapan Akdoğan, Makedonca dilinde yayın yapan ilk yabancı medya olması 

açısından Anadolu Ajansı’nın önemli olduğunu hatırlatan konuşmasında bunu 

“Anadolu Ajansı sadece bizim sesimizi buraya duyurmayacak aynı zamanda 

Makedonya’nın sesini de bütün dünyaya duyuracak. Bu ajanslarımız veya 

televizyon kanallarımız herhangi bir siyasi hesap peşinde koşan kurumlar değil, 

doğrudan insan odaklı faaliyet yürüten kurumlarımızdır” şeklinde ifade etmiştir.519 
Bu da Makedonya’nın dış dünyaya doğru aktarımını sağlayacak olup Makedonya 

                                                           
517  Doğan Haber Ajansı (DHA), Akdoğan, Anadolu Ajansı ve TRT Üsküp Temsilciliği'ni 

Açtı, http://arsiv.dha.com.tr/akdogan-anadolu-ajansi-ve-trt-uskup-temsilciligini-
acti_1068799.html (10.11.2015)  

518  TRT Haber, TRT’nin Üsküp Temsilciliği Törenle Açıldı 

http://www.trthaber.com/haber/gundem/trtnin-uskup-temsilciligi-torenle-acildi-
214715.html (11.11.2017) 

519  Eyüp.Salih,http://arsiv.dha.com.tr/akdogan-anadolu-ajansi-ve-trt-uskup-temsilciligini-
acti_1068799.html (25.01.2018) 

http://arsiv.dha.com.tr/akdogan-anadolu-ajansi-ve-trt-uskup-temsilciligini-acti_1068799.html
http://arsiv.dha.com.tr/akdogan-anadolu-ajansi-ve-trt-uskup-temsilciligini-acti_1068799.html
http://www.trthaber.com/haber/gundem/trtnin-uskup-temsilciligi-torenle-acildi-214715.html
http://www.trthaber.com/haber/gundem/trtnin-uskup-temsilciligi-torenle-acildi-214715.html
http://arsiv.dha.com.tr/akdogan-anadolu-ajansi-ve-trt-uskup-temsilciligini-acti_1068799.html
http://arsiv.dha.com.tr/akdogan-anadolu-ajansi-ve-trt-uskup-temsilciligini-acti_1068799.html
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halkı tarafından da olumlu karşılanmıştır. Aynı zamanda Makedonya basınında da 

büyük yankı uyandırmıştır.520 

Yumuşak gücün bir aracı olan medyanın rolü önemlidir. Medya da kültürün 

yansıtılması açısından bir vesile olmaktadır. Bu bağlamda Türk dizilerinin de 
büyük katkıları vardır. Türk dizileri Balkanlar genelinde olduğu gibi 

Makedonya’da da büyük bir ilgi görmektedir. Makedonya’da Binbir Gece dizisi ile 

başlayan serüven her geçen gün artmaktadır. Günümüzde Makedonya’nın en 

büyük televizyon kanalları olan Sitel TV ve Kanal 5 de günde en az iki Türk dizisi 

yayınlanmaktadır. En çok izlenen dizilerin arasında “Muhteşem Süleyman”, 

“Kurtlar Vadisi”, “Ezel”, “Karadayı”, “Kara Sevda” yer almaktadır.521 Bu dizilerin 
yanı sıra birçok farklı dizi ve sinema filmleri de izlenmektedir. Bu diziler 
sayesinde Makedonya halkı özelliklede genç nesil Türk diline karşı ilgi 

göstermekte ve Türkçe öğrenmeye çalışmaktadırlar.522 Yapılan anket ve analizlere 

göre Makedonya televizyon kanallarında en çok izlenen programlar arasında Türk 
dizileri birinci sırada yer almaktadır. Bu da Türkiye-Makedonya ilişkilerini olumlu 

etkilemektedir.523 

Bilginin doğrudan aktarılması açısından büyük rol oynayan medya araçları, 

günümüzde devletlerin önemli bir gücü haline gelmiştir. Bu anlamda TRT ve 

Anadolu Ajansının Makedonya’da faaliyet göstermesi haberleri doğru kaynaktan 

aktarılması açısından ve Makedonya’da Türkiye’ye karşı oluşabilecek önyargıyı 

kırmak açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu kurumlar Türkiye-Makedonya 
ilişkilerine büyük katkı sağlamaktadır.  

4.4. Türkiye Makedonya İlişkilerinde Yurt Dışı Türkler Ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı’nın Etkisi  

YTB, Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak şüphesiz Türkiye’nin yumuşak 

güç politikasına katkı sağlayan önemli bir aracıdır. YTB ve Makedonya’nın 
Ankara Büyükelçiliği 2015 tarihinde düzenlenen Türkiye-Makedonya Dostluk 
Bulaşması törenine Makedonya Dış İlişkiler Bakanı Nikola Popovski, Türkiye’nin 

                                                           
520  Sitel TV (Makeonya’da en çok izlenen TV kanalı) https://sitel.com.mk/agencijata-

anadolija-otvora-redakcija-na-makedonski-jazik (27.01. 2018) 
521  Türk dizilerden etkilenen Makedonya halkın yeni doğan çocuklarına isimleri dizi 

karakterlerinden verilmektedir. 2017 yıllında araştırmalara göre en popüler isimlerden, 
Sevgi, Polat, Ayşegü, Onur ve Elif olarak kaydedilmiştir. 

522  Burada belitmek gerekir ki Makedonya TV kanallarında ilk başta altyazılı şeklinde 

gösterilen Türk dizilerin halkın Türkçe diline yoğun ilgisi nedeniyle daha sonraki 

süreçte dublaj şeklinde gösterilmeye başlamıştır.  
523  https://kajgana.com/istrazhuvanje-mladite-vo-makedonija-opsednati-so-turski-serii 

(15.02.2018) 

https://sitel.com.mk/agencijata-anadolija-otvora-redakcija-na-makedonski-jazik
https://sitel.com.mk/agencijata-anadolija-otvora-redakcija-na-makedonski-jazik
https://kajgana.com/istrazhuvanje-mladite-vo-makedonija-opsednati-so-turski-serii
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Makedonya Parlamentolar arası 

Dostluk üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlar, kamu kurum temsilcileri ve 

akademisyenler katılmıştır. Programda konuşma yapan Popovski, YTB’nin dostluk 

buluşmalarına ilk Makedonya ile başlamasının çok onur verici olduğunu 

söyleyerek, "Türkiyeli dostlarım Makedonya'da kendilerini evlerinde gibi 
hissettiklerini söylüyorlar, bugün ben de aynı duyguları paylaşıyorum" sözleriyle 

ifade etmiştir. Konuşmasının devamında ise sık sık yapılan ziyaretlerin iki ülke 

arasındaki ilişkileri geliştirdiğinin, Türkiye-Makedonya arasında açık diyalog ve 
karşılıklı işbirliği sadece siyasi ilişkilerinde değil, iki ülke halkların arasında da 

devam ettiğini altını çizmiştir. Makedonya vatandaşlarının çoğu tatillerini 

Türkiye’de geçirmek istedikleri gibi, aynı şekilde Türkiye’den çok sayıda turistin 

Makedonya’ya gelmesi ilişkilerin sadece siyasi olarak kalmadığının bir 

göstergesidir.524  

YTB’nin Başkanı Kudret Bülbül, YTB olarak ilk defa böyle bir program 

yaptıklarını belirterek, işbirliğini geliştirmek için katıldıkları bu programda 

Makedonya ile başlanmış olmasından mutluluk duyduğunu ve bu tarz programların 

tarihi ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için yapıldığını söylemiştir. Türkiye-
Makedonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Burge ise 

"Makedonya, Türkiye için dost bir ülkedir ve dostluklar sınır tanımaz" sözleriyle 

YTB’nin yaptığı bu programın memnuniyetini dile getirdi.525 

YTB eğitim alanında önemli bir etkiye sahiptir. YTB, Türkiye Bursları 

kapsamında diğer Balkan ülkelerinden olduğu gibi Makedonya’dan da eğitim 

almak için Türkiye’ye gelen öğrencilere çeşitli burs imkânları sağlamaktadır. 1994 

yılından bu yana Türkiye’de burslu olarak eğitim gören Makedonyalı öğrenci 

sayısı 1400’dür. Bugün ise Türkiye bursları ile 266 öğrenci bulunmaktadır.526 

16-25 Ağustos 2015 tarihleri arasında Balkanlarda Fikir Sanat Atölyesi 

(Akademi Rumeli 3) Faaliyetleri adıyla düzenlenen programda başta Türkiye, 

Kosova, Makedonya, Romanya, Bulgaristan, Kırım ve Bosna Hersek olmak üzere 

9 ülkeden 150 katılımcı tiyatro, müzik, genel sanatlar, edebiyat ve tarih-kültür 

alanlarında eğitim almıştır. Bu program kapsamında sosyal-kültürel gelişmelerin 

desteklenmesi ve katılımcıların Türk dilini aktif kullanmaları, fikir sanat atölyeleri 

aracılığıyla vizyonlarını geliştirmeleri amaçlanmıştır.527  

                                                           
524  Türkiye-Makedonya Dostluk Buluşması, https://www.haberler.com/turkiye-

makedonya-dostluk-bulusmasi-7072962-haberi/ (10.03.2018) 
525  Ibid. 
526  Ibid. 
527  Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı, İdare Faaliyet Raporu, 2015, 

s.41 

https://www.haberler.com/turkiye-makedonya-dostluk-bulusmasi-7072962-haberi/
https://www.haberler.com/turkiye-makedonya-dostluk-bulusmasi-7072962-haberi/
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Balkanlar Burs Programı kapsamında lisans öğrenci adaylarına yönelik pilot 

uygulama olarak Akademik Yetkinlik Sınavı Makedonya’nın Üsküp şehrinde 177 

adayın katılımıyla gerçekleşmiştir.528 YTB, Balkanlardan gelen öğrencilere burs 

imkânları tanımanın yanı sıra kültürel değişim ve eğitim programları, konferanslar, 

sempozyumlar düzenlemekte ve tarihi değerlerin korunması, kültürün 

geliştirilmesi, kütüphanelerin desteklenmesi gibi kültür günleri ve çalışmaları 

yapmaktadır.529   

5. TÜRKİYE MAKEDONYA İLİŞKİLERİNDE YUMUŞAK GÜÇ 

FAALİYETLERİNİN ETKİSİ 

Türkiye Makedonya ilişkileri daha çok tarih ve kültürel değerler üzerinde 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye, Makedonya’nın bağımsızlığını kazanması 

itibariyle bağımsızlığını ve Makedonya Cumhuriyeti’nin anayasal adıyla tanıyan 

ilk ülkelerden biri olmuş ve iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Ancak bu 2000’li 

yıllara kadar istenilen düzeyde olmamıştır. Bunun nedenlerini ise Türkiye’de bu 

dönemde siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın olması, terör olaylarının artması ve dış 

politikasında daha çok diğer bölgelere yoğunlaşması olarak değerlendirmek 

gerekmektedir.  

Soğuk Savaş döneminde NATO içerisinde yer alan ve batı yanlısı dış 

politika izleyen Türkiye, Soğuk Savaş sonrasında uluslararası sistemin 

değişmesiyle birlikte diğer devletlerin dış politikalarında olduğu gibi TDP’de bir 

değişim sürecine girmiştir. Özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de ikiz kulelere 

yönelik yapılan terör saldırıları uluslararası sistemde güvenlik boyutunun 

sorgulanmasına neden olmuş ve uluslararası ilişkilerde güç ve tehdit gibi 

kavramları yeniden formüle edilmesine dair ihtiyacı belirginleştirmiştir. 11 Eylül 

sonrası yaşanan gelişmeler Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafi konumu 

uluslararası sistem içerisinde önemli bir konuma taşımıştır.530 Bu dönemde 

TDP’nin karşılaştığı fırsatlar ve tehditler nedeniyle Türkiye, tek yönlü bir dış 

politika yerine çok boyutlu ve daha aktif bir dış politika izlemeye başlamıştır. Bu 

bağlamda Türkiye, 2000’li yıllarla birlikte dış politikasında askeri ve stratejik 

nitelikteki sert güç konularının yerine kimlik, kültür, insan hakları merkezli 

yumuşak güç politikasına önem vermeye başlamıştır.   

                                                           
528  Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı, İdare Faaliyet Raporu, 2016, 

s.38 
529  Ibid. 
530  Uğur Özgöker, Sezin İba, “ Uluslararası İlişkiler ve Türkiye’nin Yeni Dış Politikası”, 

Türk Dış Politiaksı ve Diplomasisi, (edt. Hasret Çomak), 1.baskı, Kocaeli: Umuttepe 
Yayınları, 2010, s. 89 
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Ayrıca Türkiye’de bu dönemde siyasi ve ekonomik alanda istikrarın ve 

gelişmenin sağlanması da yumuşak güç politikasının daha etkin kullanmasında 

belirleyici olmuştur. Türkiye bu dönemde Balkan ülkeleriyle ilişkilerini yumuşak 

güç çerçevesinde geliştirmeye başlamıştır. Türkiye Osmanlı döneminde Balkan 

toplumlarıyla 500 yılı aşkın ortak bir coğrafyayı paylaşmıştır. Dolayısıyla bu 

topraklarda ortak tarih ve kültür bağlarından bahsetmek zor olmayacaktır. Bu 

anlamda Türkiye ve Makedonya arasında bulunan tarihi ve kültürel bağlar 

Türkiye’nin bölgede yumuşak güç politikasını kullanmasına bir zemin 

oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin Makedonya ilişkilerinde izlemiş olduğu yumuşak güç 
politikasının en önemli araçlarının başında şüphesiz TİKA ve YEE gelmektedir. 

TİKA Makedonya’da eğitim, sağlık, kültür ve diğer alanlarda faaliyetler 

gerçekleştirmektedir. 2005 yılından bu yana Makedonya’da faaliyet gösteren TİKA 

günümüze kadar farklı alanlarda 500’ün üzerinde proje gerçekleştirmiştir. YEE de 

2009 yılında Makedonya’da Üsküp Ofisi’nin açılmasıyla birlikte Türk dilini ve 

kültürünü tanıtmak konusunda kısa bir süre içerinde büyük başarılara imza 

atmıştır. Bunların yanı sıra YTB, TRT, Anadolu Ajansı, Türk Kızılay’ı, İHH gibi 

kurumlar yumuşak güç kullanımı konusunda Makedonya’da önemli rol 

oynamaktadır.  

Türkiye’nin Makedonya’daki yapmış olduğu faaliyetler, siyasi liderler 

tarafından olduğu gibi Makedonya halkı tarafından da beğeni toplamış ve takdir ile 
karşılanmıştır. 2013 yıllında Makedon Uluslararası İşbirliği Merkezi (MCIC) ve 

Demokrasi Enstitüsü (IDSCS) tarafından 15 Kasım – 1 Aralık arasında 1000 kişi 

üzerinde yapılan araştırma ve ankete göre Makedonya’ya karşı en dost ülke hangisi 

sorusuna cevap olarak Türkiye birinci sırada yer almıştır.531 Bu da Makedonya 
halkının Türkiye’ye karşı olan tutumunu sergilemektedir. 

Yumuşak güç faktörleri, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik 

ilişkilere de önemli katkı sağlamaktadır. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere 

baktığımızda son yıllarda Türk şirketlerin Makedonya’daki yatırımlardaki etkisi 

görülmektedir. Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 

ekonomik işbirliğini geliştirmek için 2018 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) tarafından organize edilen programda Türkiye iş adamlarıyla bir 

araya gelen Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de yaptığı konuşmada Türkiye’nin 

Makedonya’ya en iyi dost ülke olduğunu söylemiştir. Ayrıca iki ülke arasındaki 

ticaret hacminin 466 milyon Euro ulaştığını ve hedefin 1 milyar dolar seviyesine 

varmak olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Türkiye’nin Makedonya’daki 

                                                           
531  https://m.kajgana.com/makedoncite-najmnogu-ja-cenat-germanija-turcija-ja-smetaat-

za-najprijatelska (22.12.2013) 

https://m.kajgana.com/makedoncite-najmnogu-ja-cenat-germanija-turcija-ja-smetaat-za-najprijatelska
https://m.kajgana.com/makedoncite-najmnogu-ja-cenat-germanija-turcija-ja-smetaat-za-najprijatelska
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yatırımlar açısından altıncı sırada yer aldığını ve son yıllarda Türk iş adamları 

Makedonya’ ya daha fazla ilgi gösterdiklerini ifade etmiştir532  

Türkiye’nin 2000’li yıllarla birlikte dış politikasında kullanmaya başladığı 

yumuşak güç faktörlerini Makedonya örneğine bakıldığında başarılı bir şekilde 

değerlendirdiğini söylemek mümkündür. İki ülke arasındaki ilişkiler, özellikle 

2005 yılı sonrasında siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda sürekli gelişme 

göstermiştir. Bu ilişkilerin gelişmesinde TİKA ve YEE gibi kurumlar önemli rol 

oynamıştır. Türkiye izlemiş olduğu yumuşak güç politikası sayesinde kısa bir 

zaman içerinde sadece Makedonya’da değil, Balkanların genelinde daha görünür 

hale gelmiş ve bölgedeki ülkeler için model ülke konumuna erişmiştir.  

SONUÇ:  

Küreselleşen yeni dünya düzeninde güç, askeri ve doğal kaynaklar gibi 

geçmişten beri etkili olan öğelerden ziyade daha çok bilgi, fikir ve inanç gibi 

etkenler çerçevesinde ön plana çıkmaktadır. Bu da devletlerin uluslararası sistemde 

güç ve konumlarını yükseltmek için yumuşak güç araçlarına başvurmasına 

sebebiyet vermektedir. Bir devletin sahip olduğu güç, değişik unsurlara bağlı 

olarak şekillenmektedir. Devletin bu gücünü dış politikada nasıl uygulayacağı ise 

hem uluslararası politikanın hem de politika uygulanacak olan bölgenin 

gerçekliklerine bağlı olarak değişmektedir. Bu bağlamda gücün çeşitleri 

sıralanacak olursa ilk sırada devletlerin geçmiş dönemlerde en çok başvurduğu, 

bugünde zaman zaman başvurulan yani etkisini yitirmeyen bir yöntem 

niteliğindeki sert güç yer almaktadır. Ancak ikinci sırada yer alan, küreselleşme ile 

devletlerin birbirine olan bağımlılığının artması ve teknolojinin gelişimiyle her 

yerde daha etkin görünür olma imkânının elde edilebilmesi gibi nedenlerle ortaya 

çıkan ve devletlerin dış politika davranışlarını belirlemede kimlik, kültür gibi 

unsurları kullanarak, zorlama araçlarına başvurmadan gerçekleştirilen yumuşak 

güç daha etkili bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır.  

Soğuk Savaş sonrasında uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmeler güce 

yönelik algılamanın değişiminde de önemli bir dönüm noktası olmuştur. 1990’lı 

yıllarda Joseph Nye tarafından geliştirilen yumuşak güç, bu dönemde uluslararası 

sistemin yapısının değişimi sonucunda uluslararası aktörler tarafından dış politika 
alanında daha çok başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Türkiye’de sahip olduğu 

jeopolitik ve jeostratejik konum ve özellikleri nedeniyle yumuşak gücün 

kullanımına doğru evrilen devletlerden biri olmuştur. 

                                                           
532  https://www.mkd.mk/makedonija/ekonomija/zaev-trgovijata-so-turcija-da-dostigne-

edna-milijarda-evra (26.04.2018) 

https://www.mkd.mk/makedonija/ekonomija/zaev-trgovijata-so-turcija-da-dostigne-edna-milijarda-evra
https://www.mkd.mk/makedonija/ekonomija/zaev-trgovijata-so-turcija-da-dostigne-edna-milijarda-evra
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Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinde Osmanlı 

döneminde kurulan ortak kültürel, dilsel, tarihsel, sosyal ve dinsel bağlar önemli 

bir yere sahiptir. Makedonya’nın ise, Balkan coğrafyasında diğer ülkelere nazaran 

Osmanlı hâkimiyetinde en uzun süre kalan ülke olması ve sahip olduğu Türk 

kültürü nedeniyle bu bağlara daha güçlü bir biçimde sahip oluğu görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar da gerek Yugoslavya 

çatısı altında gerekse de bağımsızlıktan günümüze kadar Makedonya ile ilişkilerini 

bu ortak bağların yanı sıra diplomatik ve ekonomik alanda da güçlü bir şekilde 

sürdürdüğü tespit edilmektedir.  

Türkiye’nin Makedonya’da sahip olduğu tarihsel ve kültürel bağlar, 

yumuşak güç kullanımına bir zemin oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler 

2000’li yıllara kadar istenilen düzeyde olmamıştır. Türkiye’nin 2000’lı yıllarla 

birlikte genel anlamda daha aktif bir dış politika izlemeye başlamasında, yumuşak 

güç çerçevesinde kullanılan araçların önemli katkısı vardır. Türkiye’nin 

Makedonya’yla ilişkilerinde başta TİKA, YEE olmak üzere TRT, Anadolu Ajansı, 

YTB ve Türk dizileri gibi etkenler büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye’nin, 

yumuşak güç araçlarıyla Balkanlarda hem daha görünür hale geldiği hem de diğer 

güçlü devletlerin yanında buradaki toplum ve sahip olduğu sorunları açısından bir 

umut olduğu görülmektedir. Bu yöndeki düşüncelerin oluşumunda yumuşak güç 

araçlarının faaliyetleri sonucunda Balkan devlet ve toplumları bağlamında ve 

konumuz çerçevesinde özellikle Makedonya’dan elde edilen geri dönüşler önemli 

bir faktördür. 

TİKA, Makedonya’da eğitim, sağlık, tarım, altyapı, kültürel mirasın 

korunması gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda 2006-2015 
yılları arasında TİKA Makedonya’da sağlık, altyapı ve kültürel mirasın korunması 

gibi birçok alanda -bugüne kadar 489 proje hayata geçirmiştir. Bu çalışmaların 

günümüzde de hız kesmeden devam etmesi TİKA’nın yumuşak güç politikası 

bağlamında etkili bir araç ve Türkiye’nin bu bölgedeki tanınırlığını, görünürlüğünü 

artırmada önemli bir kurum olduğunu ortaya koymaktadır.  

YEE, Makedonya’da Türk dilinin tanıtılması konusunda önemli çalışmalar 

yapmakta olup, Makedonya’nın Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bilgi 

Enformasyon Bakanlığı gibi kurumlarına da Türkçe kursları düzenlemektedir. 

Türkçe dilinin öğretilerek hem Türk dilinin bilinirliliği artırılmakta hem de Türkiye 

hakkında insanların ilk elden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. 

2015 yılında Makedonya’nın Üsküp şehrinde TRT Üsküp Temsilciliği ve 

Anadolu Ajansı şubelerinin açılması iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde 

etkilemektedir. Bu kurumlar aracılığıyla halkın Türkiye hakkında bilgi 

edinmelerinin yolu açılmıştır. Yumuşak gücün bir aracı olan medyanın 

Makedonya’da da önemli bir rolünün olduğu çalışma kapsamında görülmüş olup, 

medya aracığıyla kültürün yansıtılması sağlanmaktadır. Medya bir ülkenin diğer 

ülkelere doğru bilgi aktarımının sağlanmasında ve yayın yapılan ülkenin halkında 
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olumlu izlenimler yaratılabilmesinde en önemli unsurdur. Bu nedenle bir devletin 

yumuşak güç politikasını uygularken kullanabileceği en etkili araçlardan biridir. 

Bu çalışmada yumuşak güç araçları olarak ele alınan kurumlar çerçevesinde 

Türkiye’nin yumuşak güç politikasının etkinliği analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu 

araçlarla ortaya konulan politikalar doğrultusunda Türkiye’nin hem Makedonya’da 

hem de Balkanların genelinde görünürlüğünü artırdığı tespit edilmektedir. 

Türkiye’nin uyguladığı bu politika hem Türkiye’ye hem de Makedonya’ya 

ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkılar sağlamaktadır. 1991 yılında kurulmuş 

yeni bir devlet olan Makedonya’ya Türkiye gibi her geçen gün büyüyen ve gelişen 

bir ülkenin desteği büyük önem taşımaktadır. İki ülke arasında sürdürülen 

ilişkilerin, bundan sonraki süreçte de hem uluslararası sistemde hem de ikili 

ilişkiler boyutunda ekonomik, sosyal, siyasi her alanda güçlenerek devam etmesi 

beklenmektedir.  
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BOSNA-HERSEK-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 

Tuba ÇAKMAK* 

ÖZET 

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaşların son bulması için 

Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg bir araya gelerek 

Avrupa entegrasyonunun temellerini atmışlardır. Avrupa’da entegrasyonun zaman 

geçtikçe ileri bir boyuta taşınması AB’nin genişleyerek dünya politikasında 

gittikçe etkili bir güç olmasında etkili olmuştur. AB’nin en güçlü politik aracı olan 

genişleme, Avrupa için büyük öneme sahip olup, enerji ve ulaşım yollarının 

güvenliğinin sağlanmasında da etkili olmaktadır. Bu nedenle AB, her geçen gün 

bünyesine yeni üyeleri dâhil ederek ekonomik, siyasi ve jeopolitik açıdan çok daha 

güçlü bir Birlik haline gelmiştir. Üye ülkeler arasında barış ortamını büyük oranda 

sağlayan Avrupa Birliği, 1990’lı yıllarda Balkanlarda yaşanan krizlerin ilk 

döneminde hem hazırlıksız yakalanması hem de üye devletler arasında yaşanan 

sorunlardan kaynaklı ortak bir politika geliştirememesi nedeniyle müdahale etmede 

geç kalmıştır. Ancak ilerleyen süreçte Balkanlarda yaşanan istikrarsızlığın 

Avrupa’nın diğer bölgelerine de sıçraması ihtimalini gören AB, bir yandan 

sorunlara müdahale etmeye yönelik girişimlerde bulunmuş diğer yandan da Balkan 

ülkelerinin AB’ne dâhil edilmesi yönünde adımlar atmıştır. Bu ülkelerden biri de 

Bosna-Hersek’tir. AB’nin 1992 yılında Bosna’da yaşanan savaşa engel olamaması 

ve bu savaş sırasında istenilen desteği verememesi de AB’nin meşruiyetinin 
sorgulanmasına yol açmıştır. Bosna Savaşı Avrupa Birliği’nin güvenlik politikası 

geliştirmesinde etkili olmuştur. Bu savaş sonrasında Bosna Hersek’te hem barış 

ortamının devam etmesi hem de ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış 

politikasında Avrupa Birliği üyeliğini amaç edinmiştir. Günümüzde ülkede çatışma 

riski bulunmakta ve bu riskin giderilmesi için Avrupa Birliği’nin çözüm olacağı 

düşünülmektedir. Bu çerçevede Bosna-Hersek AB ilişkileri, liberal 

hükümetlerarasıcılık teorisi çerçevesinde karşılıklı işbirliği ile ekonomik, güvenlik 

ve kurumsal boyutta analiz edilerek Bosna-Hersek’in geleceği hakkında 

değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bosna-Hersek, Avrupa Birliği, Entegrasyon, Barış, 

Genişleme. 
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BOSNIA-HERZEGOVINA-EUROPEAN UNION RELATIONS 

ABSTRACT:  

In Europe, Germany, Belgium, France, Italy, the Netherlands and 
Luxembourg came together in the aftermath of the Second World War to form the 
basis of European integration. In Europe, the integration of integration into an 
advanced stage has been influential in the EU's expanding power in world politics. 
Enlargement, the most powerful political instrument of the EU, is of great 
importance for Europe, and has been instrumental in ensuring the security of 
energy and transport routes. Therefore, the EU has become a more powerful Union 
in terms of economic, political and geopolitical aspects by including new members. 
The European Union, which provided a significant peace environment among the 
member countries, was late in the intervention of the crises in the Balkans in the 
1990s because of the impossibility of catching both in the first period and the 
failure to develop a common policy stemming from the problems experienced 
among the member states. However, in the following period, the EU has seen the 
possibility of the instability in the Balkans to spread to other parts of Europe and it 
has attempted to intervene in the problems on the one hand and on the other hand 
took steps towards the inclusion of Balkan countries in the EU. One of these 
countries is Bosnia and Herzegovina. The EU's failure to prevent the war in Bosnia 
in 1992 and the lack of support during this war led to questioning the legitimacy of 
the EU. The Bosnian War was instrumental in the development of the European 
Union's security policy. After this war, in order to contribute both to the 
continuation of the peace environment and to the economic development of Bosnia 
and Herzegovina, he aimed to join the European Union in his foreign policy. 
Today, there is a risk of conflict in the country and it is thought that the European 
Union will be the solution for this risk. In this context, Bosnia and Herzegovina's 
EU relations will be analyzed in the framework of liberal intergovernmental 
theory, economic, security and institutional dimension and the future of Bosnia and 
Herzegovina. 

Key Words: Bosnia and Herzegovina, European Union, Integration, Peace, 
Enlargement. 
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GİRİŞ  

“Batı Balkanları bir arada tutan tek tutkal Avrupa perspektifidir.  
Eğer bölgeden bu tutkalı da çekersiniz yeniden istikrarsızlığa, 

yozlaşmaya ve çatışmaya dönersiniz.” 
Bosna-Hersek (2002-2006) Yüksek Temsilcisi  

Paddy Ashdown 533 

Avrupa’nın Doğusunda Balkanların Batısında yer alan Bosna-Hersek(BH) 
bulunduğu konumdan dolayı jeo-politik ve jeo-stratejik öneme sahip olan bir 
ülkedir. Başkenti Sarajevo (Saraybosna) olan BH’nin komşuları Sırbistan, 

Hırvatistan, Karadağ’dır. BH, bu coğrafi konumundan dolayı da stratejik öneme 

sahiptir. Ülkede Boşnak, Sırp, Hırvat etnik gruplar iç içe yaşamaktadır. Bu 

durumda sorunlara neden olmakta ve her an bir çatışma ihtimalini ortaya 

çıkarmaktadır. BH’te ki bu etnik yapılanma ülke genelinde nüfus sayımı 

yapılmasında engel teşkil etmektedir. Bunun nedeni ise nüfusun çoğunluğuna sahip 

olarak ülkede söz sahibi olunmak istenmesidir. Ülkede yaşanan iç savaştan sonra 

2013 yılında AB’nin isteği üzerine nüfus sayımı yapılabilmiştir.  2013 sayımına 

göre tahmini olarak 3 milyon 531 bin 159 milyondur. Bu sayımın tahmini 

verilerine göre BH’nin % 50,1'i Boşnak, %30,8'i Sırp, %15,4'ü Hırvat geri kalanı 

ise diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. Dini kimliğe göre ise halkın 

%50,7'si Müslüman, %30,75'i Ortodoks, %15,19'u ise Katolik’tir.534 Ancak bu 
verilerle ilgili bilgiler tartışmalıdır ve Bosna Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska-
RS) yetkilileri sonuçları tanımayı reddetmektedir.535  

Tarihinde imparatorluklara, medeniyetlere ev sahipliği yapan BH, Tito’nun 

ölümü sonrasında yaşanan gelişmeler sonrasında bağımsızlığını ilan eden 

devletlerden biri olmuştur. Böylece tarihinin en önemli kırılma noktasını 

yaşamıştır. Tüm bu yaşananların ele alınacağı bu başlıkta sırasıyla bağımsızlık 

ilanı, Bosna Savaşı ve sonrasında savaşı sonlandırmak için yapılan Dayton Barış 

Antlaşması (DBA) süreçleri AB’nin tutumu da göz önüne alınarak 

değerlendirilecektir.  

                                                           

* Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Ortadoğu Çalışmaları Doktora Öğrencisi 

533  Olli Rehn, Avrupa’nın Gelecek Sınırları, çev. Hasan Kaya, Onur Şen, 1.baskı, İstanbul: 
1001 kitap,2007,s103. 

534  Census of Population, Households and Dwellings in Bosnia and Herzegovina, 2013 
Final Results, http://www.popis.gov.ba/popis2013/knjige.php?id=0 (28.04.2018). 

535  Central Intelligence Agency-The World 
Factbook,https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html 
(28.04.2018). 

http://www.popis.gov.ba/popis2013/knjige.php?id=0
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html
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BH, Yugoslavya’nın altı cumhuriyetinden biriydi. Tito’nun ölümü 

sonrasında ülke içerisinde hareketlenmeler başlamış ve milliyetçilik ön plana 

çıkmıştır. Bunun üzerine federe cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan etmeye 

başlamıştır. İlk olarak 25 Haziran 1991’de Hırvatistan ve Slovenya’nın 

bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başlayan Yugoslavya’nın dağılma süreci, diğer 

devletlerle devam etmiştir. Slovenya ve Hırvatistan’ın ardından Yugoslavya içinde 

Sırp, Hırvat, Boşnak halkın bir arada yaşamasından dolayı “Küçük Yugoslavya” 

olarak anılan BH de Hırvatlar ve Boşnaklar, devlet sistemi ve ordusu içerisinde 

etkili olan Sırpların egemenliği altındaki bir federal devlette yaşamak 

istememelerinden dolayı bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.536 15 Ekim 1991'de BH 
Parlamentosunda Kasım 1990'daki seçimlerde çoğunluğu elde eden Müslüman 

Demokratik Hareket Partisi (SDA) tarafından alınan bu karar, 1992'de yapılan 

referandum da Müslümanların ve Hırvatların oylarıyla onaylanmıştır. Sırplar ise bu 

referanduma katılmamış ve yeni bir anayasa kabul ederek, Bosna Sırp 

Cumhuriyeti’nin temellerini atmışlardır. BH’nin bağımsızlık ilanı ABD ve AT 

tarafından tanınırken, bu tanıma Sırpların tarihin en kanlı savaşlarından biri olan 

Bosna Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur.537 

Çalışmada Bosna-Hersek’in AB üyeliğinin gerçekleşmesinin Bosna-
Hersek’teki sorunların çözülmesinde etkili olacağı, ülkede yaşanabilecek çatışma 

ihtimalini azaltabileceği savunulacaktır. Bu kapsamda Bosna- AB ilişkileri süreci 

ele alınarak bu sürecin temel dinamikleri liberal hükümütlerarasıcılık yaklaşımı 

çerçevesinde analiz edilecektir.  

1. AVRUPA’NIN SESSİZLİĞİ: BOSNA SAVAŞI 

Tito’nun ölümü sonrasında ülke içerisinde yaşanan sorunlar Yugoslavya’ya 

bağlı federe cumhuriyetlerin bağımsızlık kararı almasına neden olmuştur. Bu 

bağımsızlık kararlarına AT’nin tavrı farklı olmuştur. Slovenya ve Hırvatistan‘ın 

bağımsızlık kararına AT hemen destek verirken 11 Ekim 1991’de bağımsızlık 

kararı alan BH’de başlangıçta destek vermemiştir. Ancak daha sonra AT, BH’de 

yapılan referandum da halkın çoğunluğunun bağımsızlık istemini görmüş ve 1 

Mart 1992’de bağımsızlığını ilan eden BH’yi 7 Nisan 1992’de tanımıştır. AT’nin 

ülkeyi tanıması ülkede yaşayan diğer bir etnik unsur olan Sırpların tepkisine neden 

olmuştur. Bunun üzerine dağılan Yugoslavya’nın askeri ve ekonomik gücünü 

elinde bulunduran Sırbistan harekete geçmiş ve böylece 1992-1995 yılları arasında 

meydana gelen Bosna Savaşı başlamıştır. 
                                                           
536  Tarih Bilimi, “Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması” 

http://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/yugoslavya-sosyalist-federal-cumhuriyetinin-
dagilmasi/ (24.02.2018) 

537  Hüseyin Bağcı, “Bosna-Hersek: Soğuk Savaş Sonrası Anlaşmazlıklara Giriş”, 
s.258.http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/22/104.pdf (25.02.2018). 

http://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/yugoslavya-sosyalist-federal-cumhuriyetinin-dagilmasi/
http://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/yugoslavya-sosyalist-federal-cumhuriyetinin-dagilmasi/
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/22/104.pdf
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Sırpların etkin olduğu Yugoslav Federal Ordusuna (JNA) karşı başlangıçta 

Hırvatlar ve Boşnaklar birlikte mücadele ederken daha sonrasında Hırvatlar, 

Sırpların yanında yer almıştır. Saraybosna başta olmak üzere, Bihaç, Srebrenitsa, 

Tuzla, Goradze, Mostar ve Hersek’te saldırılar yaşanmıştır. 300 bin kişinin538 
öldüğü bilinen bu savaşta aynı zamanda savaş esnasında sistematik tecavüzler, 

çeşitli işkenceler gibi insanlık dışı uygulamalara başvurulmuştur. Birçok kişi 

evlerini terk etmek zorunda kalmıştır.539 

Uluslararası toplumun bir araya gelerek dünya barışına katkıda bulunmak 

amacıyla kurdukları BM, NATO ve AT gibi kuruluşlar, Bosna Savaşı’nda 

görevlerini yerine getirmekte başarısız olmuşlar ve uluslararası kamuoyunda 

geçerlilikleri sorgulanmıştır. AT, bu savaş esnasında önlem almaya çalışmış ancak 

üyelerinin ortak bir karar alıp bunu uygulamak noktasında işlevsiz kalması 

nedeniyle istenilen girişimlerde bulunamamıştır. BM ve BH’nin kendi müdahale 

alanı dışında bir nokta olmasına karşın BM tarafından görevlendirilen NATO 

devreye girmiştir. BM Güvenlik Konseyi bu mevzuyu ele almak adına toplanmış 

ve alınan 781,815 ve 836 sayılı kararlarıyla BM Koruma Gücü (UNPROFOR) 

oluşturulmuştur.540 Şubat 1992’de bölgeye gönderilen UNPROFOR tarafından 

taraflara silah ambargosu uygulanmıştır. Ancak Sırpların Yugoslav Federal 

ordusunun (JNA) silah teçhizatını elinde bulundurması, Müslümanların ve 
Hırvatların savunmasız bırakılıp silahlarının elinden alınması gibi nedenler Sırp 

katliamlarının daha da şiddetlenmesine neden olmuştur. Nüfusun %75’ini 

oluşturan Boşnakların yaşadığı Srebrenitsa, 1993 yılında 819 ve 824541 sayılı BM 

Güvenlik Konseyi kararıyla, UNPROFOR denetiminde güvenli bölge olarak ilan 

edilmiştir. Bunun üzerine diğer bölgelerden kaçan on binlerce kişi Srebrenitsa’ya 

sığınmıştır. UNPROFOR tarafından korunan bölgede, Sırplar, Hollandalı barış 

gücü görevlilerini rehin alıp, şehre girerek Müslümanların silahlarını teslim 

                                                           
538  Araştırmacılar bu savaşta ölen kişi sayısı üzerinde farklı rakamlar sunmaktadır. Prof.Dr. 

Osman Karatay bu savaşta 250.000,United Human Right Concil 2.00.000’den fazla, 

Rony Blum-Gregori H. Stanton, Shira Sagi, Elihu D. Richter 200.000, Bosna Devlet 
Sağlık Koruma Bürosu 1996 açıklamasında 278.000 kişinin öldüğünü belirtmiştir. 

Kaynak: İlker Alp, Soğuk Savaş Sonrası Bosna-Hersek ve Srebrenitsa Mezalimi, 
Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), Ed. İbrahim Kamil, 1.baskı, Ankara: 
Nobel Yayınları,2017,s.147. 

539  Mehmet Dalar, “Dayton Barış Antlaşması ve Bosna-Hersek’in Geleceği”, Bolu: Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, Cilt:1, Yıl:9, 
Sayı:16, s.96.(ss.91-123) 

540  United Nations Official Document, Security Council, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1031(1995) 
(23.12.2017). 

541  824 sayılı BM güvenlik Konseyi kararıyla Jepa, Tuzla, Saraybosna, Gorajde ve Bihaç’ı 
güvenli bölge ilan edilmiştir. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1031(1995)
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etmelerini istemiştir.542 Bunun üzerine Sırp General Madiç, Srebrenitsa’yı Sırp 

halkına armağan ettiğini açıklamıştır.543 

Sırplara karşı etkili ve caydırıcı önlemlere başvurulmaması Sırpları 

cesaretlendirmiş ve Srebrenitsa’da binlerce Boşnak, Sırplar tarafından 

katledilmiştir. Srebrenitsa, BM tarafından güvenli bölge olarak ilan edilmesine 

rağmen yaşanan katliam önlenememiştir. Bosnalı Sırplar ve Sırp ordusu tarafından 

yaklaşık 8.000 Bosnalı Müslüman vahşi bir şekilde kurşuna dizilerek çeşitli 

işkencelere maruz bırakılarak insanlık dışı yöntemlerle öldürülmüştür.544 İkinci 

Dünya Savaşından sonra yaşanan Srebrenitsa katliamı, hukuksal çerçevede 

soykırım olarak nitelendirilmesi ve Avrupa’da yapılan ilk soykırım olması 

açısından önem taşımaktadır. Bosna Savaşının ardından Sırbistan’ın eski Devlet 

Başkanı Slobadan Miloseviç, Bosnalı Sırp lider Radovan Karaçiç, Bosnalı Sırp 

General Ratko Mladiç, Bosnalı Hırvat General Slobodan Praljak Eski Yugoslavya 

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından Srebrenitsa soykırımından 

sorumlu tutulmuşlardır. Tarihte görev başındayken yargılanan ilk Cumhurbaşkanı 

olan Slobadan Miloşeviç, 1999 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesinde davası 

görülmüş ancak sonuçlanmadan 2006 yılında Lahey’deki hücresinde ölü 

bulunmuştur.545Ölüm nedenine dair yapılan açıklamalar da ise Fransa Dışişleri 

Bakanı Philippe Douste Blazy, Miloşeviç'in eceliyle öldüğünü söylerken, BM 

savaş suçları mahkemesi sözcüsü de, Sırp liderin ölümünde kusur veya 

ihmallerinin olmadığını dile getirmiştir.546 Sırp General Mladiç 2011 yılında 

Sırbistan’da yakalanmış ve 2017 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 

ömür boyu hapse mahkûm edilmiştir.547 Karaçiç, 2016 yılında 40 yıl hapis cezasına 

                                                           
542  Thomas Nigel,Darko Pavlovic, “The Yugoslav Wars (2): Bosnia, Kosovo and 

Macedonia 1992-1995”, Elite Paperback , No.2, 2006.s.4 
543  Richard Holbrooke, Bir Savaşı Bitirmek, çev. Belkıs Çorakçı Dişbudak, İstanbul: Kültür 

Yayınları,1999,s.95. 
544  Davor Marijan , Rat u Bosni i Hercegovini ili nepodnošljiva lakoća "povjesničarenja" 
 http://www.nsf-journal.hr/issues/zbornik_s1/marijan.htm (23.12.2017). 
545  Muzaffer Vatansever, Zamanın Unutturmadığı Dram: Srebrenica 
 http://www.usak.org.tr/dosyalar/rapor/TEGbzGIPxfR7G250GkzHsEQpVC6pS7.pdf  
546  DW, “Miloşeviç Hücresinde Ölü Bulundu”11.03.2006,http://www.dw.com/tr/miloşeviç-

hücresinde-ölü-bulundu/a-2522284 (24.05.2018). 
547  Sputniknews, “Lahey'den Mladiç kararı: 1945 sonrasının en korkunç savaş suçuna 

müebbet”, 22.11.2017, https://tr.sputniknews.com/avrupa/201711221031103128-
mladic-suclu-omurboyuhapis/ (24.02.2018). 

http://www.nsf-journal.hr/issues/zbornik_s1/marijan.htm
http://www.usak.org.tr/dosyalar/rapor/TEGbzGIPxfR7G250GkzHsEQpVC6pS7.pdf
http://www.dw.com/tr/miloşeviç-hücresinde-ölü-bulundu/a-2522284
http://www.dw.com/tr/miloşeviç-hücresinde-ölü-bulundu/a-2522284
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201711221031103128-mladic-suclu-omurboyuhapis/
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201711221031103128-mladic-suclu-omurboyuhapis/
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çarptırılırken,548 Slobadan Praljak ise 2017 yılında 20 yıllık hapse çarptırılmıştır. 

Ancak duruşma salonunda karar sonrasında zehir içerek ölmüştür.549 

Çoğuna göre Müslümanların kökünün kazınmasına yönelik yapılan Bosna 

Savaşı, “Osmanlı İmparatorluğu’nun kesin sonu için bu savaş…”550 sözleri ile de 

görüldüğü üzere Sırplar, Osmanlı’nın BH’e gelmesi sonrasında Müslüman olan 

halkı, Türk olarak görmektedir. Bununla birlikte Boşnakların tüm durumlarda 

Sırplara karşı olan tarafta yer almaları gibi nedenlerden dolayı Sırplar intikam 

duygusuna bürünmüşlerdir. Sırpların, Bosna Savaşında intikam duygularının yanı 

sıra BH topraklarını Büyük Sırbistan ideasının bir parçası olarak görmelerinden 

kaynaklı Bosna’da yaşayan Müslüman Boşnak halka, uluslararası toplumun 

gözünün önünde işkence ederek Srebrenitsa katliamını gerçekleştirmişlerdir. 

Srebrenitsa katliamının sonrasında kendilerinin meşruiyetinin sorgulanacağını 

öngören uluslararası kamuoyunun diğer devletlere olan baskısı artmış ve 1995 

Dayton Barış Antlaşmasına giden süreci başlatmıştır.  

1.1. Dayton Barış Antlaşması Süreci Ve Avrupa Birliği 

Avrupa’da birden çok etnik kimliğin bir arada yaşadığı bir ülke olan BH, 

hem jeo-politik hem jeo-stratejik hem de demografik yapısından dolayı yüzyıllar 

boyunca devletlerin çıkar alanlarının kesişme noktası olmuştur. Siyasi istikrarsızlık 

bu toprakların kaderi olmuş ve analistler tarafından bazen ‘’yontulmamış 

aşırılıkları’’ içeren bir bölge551, bazen de Soğuk Savaş sonrası uluslararası güçlerin 

‘’sınanma alanı’’ olarak nitelendirilmiştir.552 İşte tam bu noktada devletler etnik 

temizliğin yaşandığı Bosna Savaşına sessiz kalmalarının kendilerinin meşruluğunu 

sorgulayacağını anlamışlar ve BH’de yaşananlara bir son vermek amacıyla Dayton 

Barış Antlaşmasının(DBA) imzalanmasına önayak olmuşlardır. 

1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı, ABD’nin Ohio eyaletine 

bağlı Dayton bölgesinde tarafların uzlaşmaya yanaşması sonucunda imzalanan 

                                                           
548  “Yusuf Özkan, Karaciç Srebrenitsa soykırımından suçlu bulundu”, BBC Türkiye, 

24.03.2016, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160324_karacic_karar 
(24.05.2018). 

549  Sputniknews,“Savaş suçlusu Bosnalı Hırvat general duruşmada 'zehir içip' intihar 

etti”,29.11.2017,https://tr.sputniknews.com/avrupa/201711291031194526-savas-sucu-
bosnali-hirvat-zehir-general-durusmada-zehir-icip-kendini-oldurdu/ (24.02.2018). 

550  Gürbüz Bahadır, Batı'dan Doğu'ya Uzanan Çizgide Balkanlar ve Türkler,1.baskı, 
Konya: Çizgi Kitabevi,2002, s.153. 

551  Tony Judt, Savaş Sonrası: 1945 Sonrası Avrupa Tarihi, çev. Dilek Şendil, 1. Baskı, 

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009,s.796. 
552  Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, 36. Baskı, 

İstanbul: Küre Yayınları,2009, s.291. 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160324_karacic_karar
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201711291031194526-savas-sucu-bosnali-hirvat-zehir-general-durusmada-zehir-icip-kendini-oldurdu/
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201711291031194526-savas-sucu-bosnali-hirvat-zehir-general-durusmada-zehir-icip-kendini-oldurdu/
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DBA ile son bulmuştur. Bu Antlaşma, 14 Aralık 1995’de Fransa’nın Paris şehrinde 

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (Sırbistan), BH ve Hırvatistan’ın 

Cumhurbaşkanları Slobodan Miloseviç, Alija Izzetbegoviç ve Franjo Tudjman 

tarafından imzalanmıştır.553 Richard Holbrooke aracılığıyla başlayan müzakereler 

ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve 

Temas Grubu’nun yüksek temsilcileri gözetiminde sürdürülmüştür. Taraflar, 

bölgede yaşanan trajik çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı bir çözüm 

gerekliliğini kabul etmişlerdir. Bu döneme katkıda bulunmak ve kalıcı bir barış ve 

istikrarı teşvik etmek arzusuyla bu anlaşmayı imzalamışlardır.554 Kısa vadede 
çatışmayı sonlandırmayı uzun vadede ise kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan bu 

antlaşmaya Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç “Bu adil bir barış olmayabilir; fakat 

süren bir savaştan daha iyidir”555 demiştir. Bu da bize kısa vadede bu antlaşmanın 

başarılı olduğunu, uzun vadede ise bunun tartışmaya açık olduğunu 

göstermektedir. 

DBA’nın müzakere sürecinde AT, Sırpların istekleri yönünde tavır 

takınırken ABD ise bunun Bosnalılar aleyhine bir tutum olduğunu savunmuştur. 

AT, ABD ve diğer Müslüman ülkelerin BH’e silah yardımı yaparak ambargoyu 

deldiklerini iddia etmiştir. Aliya Izzetbegoviç ise ABD eğer Bosna güçlerini 

silahlandırıp eğitimlerini üstlenmezse DBA’yı imzalamayacağını söylemiştir.556 
BH’te yaşanan soykırıma AT, kendi üyelerinin çıkarlarının çatışması sonucunda 
ortak bir tutum sergilemekte geç kalmıştır. Bu durum AT’nin varlığının 

kamuoyunda tartışılmasına neden olmuştur. AT üyelerinden Almanya; Slovenya ve 

Hırvatistan’ın tanınması konusunda da hızlı davranarak,557 AT’nin de bu yönde 

tutum sergilemesinde etkili olmuştur. Bu da AT’deki baskın üyelerin 

politikalarının AT’nin politikasının şekillenmesinde etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. AT’nin diğer üyelerinden Fransa ve İngiltere Almanya’nın bu 

tutumundan rahatsız olduğu için bu politikayı desteklemezken Avusturya, 
Almanya gibi BH savaşında bölgeye askeri müdahale edilmesi gerektiğini 

savunmuştur. Yunanistan savaş süresince ve sonrasında Sırp yanlısı politika 

yürütürken İtalya, Balkanlarla yakından ilgili olup bölgedeki bağımsızlık 

hareketlerini kendi çıkarlarıyla örtüştüğü için desteklemektedir. İspanya ise 

                                                           
553  Krsto Mancev, İstorija na Balkanot vo noviot vek, Skopje 2011. 
554  United Nations General Assembly, Security Council, 30.11.1995, 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreeme
nt.pdf (25.12.2017). 

555  Yunus Güler, Bosna-Hersek ve Bağımsızlık Süreci,Avrupa Araştırmaları, 22.01.2017, 

http://www.simurgunsedasi.com/alan-arastirmalari/avrupa-arastirmalari/balkan-
arastirmalari/102-bosna-hersek-ve-bagimsizlik-sureci-yunus-guler (24.02.2018). 

556  Dalar, a.g.e.,s.98. 
557  Almanya’nın buradaki çıkarı ekonomik ilişkilere dayanmakta olup, Almanya için 

Balkanlar Akdeniz’e çıkışı sağlayan bir bölgedir. 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf
http://www.simurgunsedasi.com/alan-arastirmalari/avrupa-arastirmalari/balkan-arastirmalari/102-bosna-hersek-ve-bagimsizlik-sureci-yunus-guler
http://www.simurgunsedasi.com/alan-arastirmalari/avrupa-arastirmalari/balkan-arastirmalari/102-bosna-hersek-ve-bagimsizlik-sureci-yunus-guler
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Balkanlardaki çözülmeyi Avrupa sınırları değişir endişesiyle 

desteklememektedir.558 

DBA, savaşın durmasını sağlaması açısından önemli bir yere sahiptir. Kısa 

vadede değerlendirdiğimizde olumlu olan bu sonuç, uzun vadede 

değerlendiğimizde ise BH’nin bütünlüğünü sağlamayı amaçlayan bu yeni düzen, 

BH iç düzenine olumlu yansımamıştır. Bu anlaşma sonucunda BH, Boşnak ve 

Hırvatlardan oluşan Bosna-Hersek Federasyonu(BHF)559 ve Sırp Cumhuriyeti 

(Republika Srpska-RS) olmak üzere iki kurucu entiteden oluşmuştur.560 
Federasyon %51 çoğunluğu temsil ederken Sırp Cumhuriyeti %49’luk bir kesimi 

temsil ediyordu. BH bağımsızlığı kazandığında çoğunluğa sahip olan Bosnalı 

Müslüman (Boşnak) halk, gerçekleştirilen soykırım sonrasında eski çoğunluğunu 

kaybetmiştir.1994 Temas grubunun planında belirtilen %51-%49 oranı Dayton 

görüşmeleri sırasında BHF lehine %55-%45 olarak değiştirilmiştir. Ancak 

Sırpların lideri Miloseviç’in itirazları sonrasında bu oran %51’e %49 şeklinde 

kabul edilmiştir.561 

DBA, bu ayrımla BH’de var olan etnik ayrımı belirginleştirmiş ve etnik 

gruplar üzerinden politika yürütülmesine katkı sağlamıştır. Etnik unsurlar 

üzerinden devam eden politika da bürokrasinin artmasına ve işlemlerin 

çözümlenmesinin zorlaşmasına neden olmaktadır. BH’nin dış politikası böylece 

milli değerlerden çok milliyetçi değerlerle şekillenmiştir.562 BHF, kendi içinde on 

kantona563 ayrılmakta her kantonun kendine ait meclisi bulunmaktadır. RS ise 

merkezi bir yönetimle idare edilecekti. DBA’nın bu birimlerin komşu devletlerle 

özel ilişkiler kurabilmesine ve kendi ordularını oluşturabilmelerine imkân 

sağlaması564 da BH’nin bütünlüğünü zedelemekte ve dış politika oluşturmasını 

zorlaştırmaktadır. DBA’nın bir eki, BH’nin anayasası olarak kabul 

                                                           
558  Mediha Akarslan, Bosna-Hersek ve Türkiye, İstanbul: Ağaç Yayıncılık,1993,s.s46-49. 
559  Bosna-Hersek Federasyonu, 1994 yılında ABD’nin Boşnakları ve Hırvatları bir araya 

getirdiği Washington Antlaşması sonucunda kurulmuştur. 
560  United Nations General Assembly, Security Council, 30.11.1995,a.g.e., madde.3. 
561  Richard Holbrooke, a.g.e., s.362. 
562  “Amer Kapetanoviç, Bosna-Hersek’in 10 Yıllık Dış Politika Tecrübesi”, çev. Emir 

Türkoğlu, Balkan Diplomasisi, der. Ömer E. Lütem ve Birgül Demirtaş Coşkun, 

Ankara: ASAM Yayınları, 2001, s.191. 
563  BHF’ nin on kantonu 1. Una-Sana Kantonu (B), Posavina Kantonu (H), Tuzla Kantonu 

(B), Zenica-Doboj Kantonu (B), Bosna-Podrinje Kantonu (B), Merkez Bosna Kantonu 
(K), Hersek-Neretva Kantonu (K), Batı Hersek Kantonu (H), Saraybosna Kantonu (B) 
Livno Kantonu (H)’dur. {(B): Boşnak yoğun; (H): Hırvat yoğun; (K): Karışık}. 

564  Tunç Pulat, “Bosna-Hersek’te Devlet İnşa Süreci: 1996-2013 Dayton Antlaşması 

Sonrasında Bosna-Hersek”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Atılım Üniversitesi,2015 
s.85. 
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edilmiştir.(DBA’nın 4 nolu eki) Dayton Antlaşmasına göre bir de üçlü 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi kurulmuş ve ülkede bulunan üç etnik grubun temsil 

edilmesi sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Konseyi, dört yıllığına seçilmekte ve 

konsey başkanlığı sekiz ayda bir el değiştirmektedir.565  

BHF ve RS’nin yanı sıra durumu sonraya bırakılan ve daha sonra 

Uluslararası Tahkim Mahkemesinin kararıyla hükme bağlanan özel statüye sahip, 

yaklaşık 80 bin nüfuslu Brçko Bölgesi bulunmaktadır. Brçko Bölgesi, gerek BHF 

ile RS’nin kesişim noktasında yer almasından gerek de BH, Sırbistan, Hırvatistan 

sınırlarının yakınında bulunmasından dolayı stratejik bir öneme sahiptir.566 Her 
etnitededen halkın bulunduğu bu bölge, RS topraklarını birbirinden ayırmaktadır.  

DBA sonrasında BH’nin iç sınırları belirlenerek, 1995 yılında UNPROFOR 

yerini NATO kapsamında ki IFOR (Impletation Force) çok uluslu barış gücüne 

bırakmıştır. IFOR 1995-1996 yılları arasında bölgede sınırları denetlemek 

amacıyla ve barışı, güvenliği, istikrarı sağlamak, anlaşmanın uygulanmasını 

güvence altına almak amacıyla görev yapmıştır.567 1997 yılında IFOR’un adı 

SFOR (Stabilization Force) olarak değiştirilmiş ve asker sayısı azaltılmıştır. 568 

2004 yılında ise SFOR yerini yine 6500 kişilik AB Gücü EUFOR’a  (European 

Union Force) bırakmıştır.569 

DBA’da alınan karar doğrultusunda Bosna Hersek’te barışı tesis edecek 

uluslararası bir konsey kurulmuştur. Kurulan bu uluslararası konsey BH’te Yüksek 

Temsilcilik adına görev almıştır. Birçok yetkiyle donatılan yüksek temsilcilik 

cumhurbaşkanını görevden alma yetkisine bile sahiptir. İlerleyen başlıklarda da 

değinilecek olan Yüksek Temsilcilik BH-AB arasındaki diyaloğun kurumsal aracı 

olması açısından önemli bir yere sahiptir. 

                                                           
565  Mirovni Sporazum, http://ndcsarajevo.org/Dokumenti/Dejtonski-mirovni-sporazum.pdf 

(25.02.2018) 
566  Mehmet Uğur Ekinci, Bosna-Hersek Siyasetini Anlama Kılavuzu, SETA, 

https://books.google.com.tr/books?id=klBwBQAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=
milorad+dodik+kimdir&source=bl&ots=J1CEIAsCz4&sig=CZk0tr2bSiVZMhPaVtBk
3nE5ow0&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwin_oansavZAhWBsywKHQDWCQ0Q6AEI
UTAH#v=onepage&q=milorad%20dodik%20kimdir&f=false (25.02.2018). 

567  Tayyar Arı, Ferhat Pirinççi, “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Balkan Politikası”, 
Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011. 

568  Kader Özlem, “Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin ve Türkiye’nin Balkanlar Politikalarının 

Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya Krizleri Örneğinde İncelenmesi”, 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/407872 (25.02.2018). 

569  Caner Sancaktar, “Dayton Barış Anlaşması’nın 10. Yılında Bosna-Hersek”,TASAM, 
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/347/dayton_baris_anlasmasinin_10_yilinda_bosna-
hersek (24.02.2018). 

http://ndcsarajevo.org/Dokumenti/Dejtonski-mirovni-sporazum.pdf
https://books.google.com.tr/books?id=klBwBQAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=milorad+dodik+kimdir&source=bl&ots=J1CEIAsCz4&sig=CZk0tr2bSiVZMhPaVtBk3nE5ow0&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwin_oansavZAhWBsywKHQDWCQ0Q6AEIUTAH#v=onepage&q=milorad%20dodik%20kimdir&f=false
https://books.google.com.tr/books?id=klBwBQAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=milorad+dodik+kimdir&source=bl&ots=J1CEIAsCz4&sig=CZk0tr2bSiVZMhPaVtBk3nE5ow0&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwin_oansavZAhWBsywKHQDWCQ0Q6AEIUTAH#v=onepage&q=milorad%20dodik%20kimdir&f=false
https://books.google.com.tr/books?id=klBwBQAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=milorad+dodik+kimdir&source=bl&ots=J1CEIAsCz4&sig=CZk0tr2bSiVZMhPaVtBk3nE5ow0&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwin_oansavZAhWBsywKHQDWCQ0Q6AEIUTAH#v=onepage&q=milorad%20dodik%20kimdir&f=false
https://books.google.com.tr/books?id=klBwBQAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=milorad+dodik+kimdir&source=bl&ots=J1CEIAsCz4&sig=CZk0tr2bSiVZMhPaVtBk3nE5ow0&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwin_oansavZAhWBsywKHQDWCQ0Q6AEIUTAH#v=onepage&q=milorad%20dodik%20kimdir&f=false
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/407872
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/347/dayton_baris_anlasmasinin_10_yilinda_bosna-hersek
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/347/dayton_baris_anlasmasinin_10_yilinda_bosna-hersek
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DBA, soykırıma uğrayan Boşnak halkının acılarına derman olmaktan çok, 

Sırpların isteklerini elde etmesine yardımcı olmuştur. Bu anlaşma sonrasında etnik 

ayrımın daha keskin hale gelmesi BH’nin günümüzde yaşadığı sorunlara yol 

açmıştır. BH’de DBA ile yüksek temsilciğin kurulmasının yanı sıra yaşanan diğer 

önemli gelişmeler 2006, 2010, 2014 genel seçimleri, 2013 nüfus sayımı, 2016 Sırp 

referandumu ve bunların etkileridir. Bu gelişmeler hem Dayton düzeninin yarattığı 

aksaklıkları hem de AB’ye üye olmak arzusu içinde ki BH’nin durumunu 

değerlendirmede belirleyici unsurlardır. 

BH’de yaşanan genel seçimler etnik ayrımın ne yönde dağıldığını 

göstermesi açısından önem arz etmektedir.2006 genel seçimlerinin ilk kez Bosna 

yetkilileri tarafından düzenlenmiş olması bu seçimi mühim kılmaktadır.570 Her dört 

yılda bir yapılan genel seçimler 2010,2014 yıllarında da devam etmiştir. Bu 

seçimler Bosna’nın AB ve NATO’ya girişini belirleyecek en önemli etkenlerden 

biri olarak görülmekte ve bu uluslararası örgütler tarafından sıkı takip 

edilmektedir. BH Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko 2010 seçimleri sonrasında “Bu 
seçim Bosna’da olgunluğun ve demokrasinin iyi bir işareti olmuştur” demiştir.571 
En son yapılan 2014 genel seçimlerinde BH Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliğine 

seçilen Boşnak Bakir İzetbegoviç (Demokratik Eylem Partisi-SDA), Hırvat Dragan 

Çoviç (Hırvat Demokratik Birliği -HDZBİH) ve Sırp Mladen İvaniç (Demokratik 

İlerleme Partisi -PDP) seçilmiştir.572 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan genel 

seçim konusunda da gözler BH üzerindedir. AB 2018 BH raporunda da bu 

seçimlere değinerek Ekim 2018 seçimlerinin düzgün bir şekilde düzenlenmesi ve 

sonuçların sorunsuz bir şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla seçim 

çerçevesinin acilen değiştirilmesi gerektiğini belirtilmiştir. Bu bağlamda, tüm 

siyasi liderlerin sorumluluklarını üstlenmeleri ile Mostar573 vatandaşlarının yerel 
seçimlerde oy kullanmaları ve temel demokratik haklarına saygı gösterilmesi için 

                                                           
570  İbrahim Kamil, “Dayton Sonrası Bosna Hersek: İdari-Siyasi Yapı, Ekonomik Durum ve 

Dış Politika (1995-2017)”, Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), ed. 
İbrahim Kamil, 1.baskı, Ankara: Nobel Yayınları,2017,s.177. 

571  Hürriyet, “Seçim sonuçları Bosna'da bölünmeyi derinleştirecek”, 4.10.2010, 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/secim-sonuclari-bosnada-bolunmeyi-
derinlestirecek-15956906 (18.05.2018). 

572  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/bosna-hersek-siyasi-
gorunumu.tr.mfa (21.05.2018) 

573  Mostar, Boşnaklar ve Hırvatların köprünün iki ayrı yakasında oturduğu bir şehirdir. 

Mostar'daki bölünmüşlüğü sona erdirmek içinde dönemin BH Yüksek Temsilcisi 

Paddy Ashdown tarafından 2004 yılında düzenlenen 55 maddelik Mostar'ın statüsü ile 

Mostar tek belediye haline getirilmiştir. Ancak bu düzenlemeye Hırvatlar itiraz 

etmiştir. Bu da şehirde 2008 yılından Mostar da seçimlerin yapılmasına engel 

olmaktadır. Mostar’ın bu geçici statüsüne karşılık da 2010 yılında Bosna-Hersek 
Anayasa Mahkemesi bu statünün kaldırılması kararı almış ancak hala bu karar 
uygulanamamıştır. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/secim-sonuclari-bosnada-bolunmeyi-derinlestirecek-15956906
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/secim-sonuclari-bosnada-bolunmeyi-derinlestirecek-15956906
http://www.mfa.gov.tr/bosna-hersek-siyasi-gorunumu.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/bosna-hersek-siyasi-gorunumu.tr.mfa


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

1041 

2010 BH Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.574 

2013 nüfus sayımı, BH’te yaşayanların genel çoğunluğunun ortaya konarak 

etnik gruplar arasındaki çözüm bulma ve AB ile ilişkiler de önemli bir gelişmedir. 

Ancak bu nüfus sayımının sonuçları ancak 2016 yılının Haziran ayında 

açıklanabilmiştir. Nüfus sayımının ilerleyici bir rol üstlenmesi beklenirken 

milliyetçilik söylemlerini daha da artırmıştır. 

BH’te olası bölünmenin provası niteliğinde olan Sırp referandumu 25 Eylül 

2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu referandum Ortodoksların dini bayramı olarak 

kutlanan 9 Ocak gününü RS’nin bağımsızlık günü olarak kutlamayı yasallaştırmak 

adına atılan bir adımdır. Bu referandumun BH Anayasa Mahkemesi tarafından 

yasadışı ilan edilmiştir. AB Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko da "Anayasa 
Mahkemesi'nin kararları kesin ve bağlayıcıdır ve mahkeme net bir şekilde 

referandumu yasadışı ilan etti" demiştir.575 BH’de yaşanan tüm bu gelişmeler BH-
AB ilişkilerini etkilemektedir. Bu bakımdan BH-AB ilişkilerinin tarihsel sürecine 

değinmek gerekmektedir. 

2. BOSNA-HERSEK-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN LİBERAL 

HÜKÜMETLERARASICILIK ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ  

BH’nin dış politikasının ana gündemini AB üyeliği oluşturmaktadır. 

Ülkenin içinde bulunduğu karmaşık durumun tek çözümünün uluslararası 

örgütlenmelere üyelikte aranmasının en önemli nedeni de etnik grupların 

buluşabildiği tek ortak alan olmasıdır. Bosna politikasının yürütülmesinde en 
büyük engel görülen RS’nin ise AB politikalarıyla dizginleneceği 

düşünülmektedir. AB’nin Bosnalı Sırp lider Dodik’e karşı seyahat etme engeli 

koyma politikası yürüteceğinin söz konusu olması ve Sırbistan’ın AB hedefinde 

ilerlemesi, BH’te olabilecek sorunlara karşı AB tarafından caydırıcı güç olarak öne 

sürülmektedir. Bu çalışmanın ana konusunu oluşturan Bosna’nın AB’ye katılım 

sürecinin ele alınacağı bu başlıkta da bu süreç, AB’nin genişleme politikası 

temelinde ele alınmakta ve entegrasyon teorilerinden Liberal 
Hükümetlerarasıcılık’ın (LH) öngördüğü yaklaşımlar açısından açıklanmaktadır. 

Öncelikle BH’nin bu zamana kadar AB ile olan ilişkileri belirtilip, bu ilişkilerin 

ana dinamiklerini oluşturan unsurlar ortaya konacaktır. Sonrasında ise bu 

dinamiklerin, LH çerçevesinde analizi yapılacaktır. 

                                                           
574  European Commission,https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/ 

files/20180417-bosnia-and-herzegovina-report.pdf (21.05.2018). 
575  BBC Türkiye, “Bosna'daki tartışmalı referandumdan 'kabul' çıktı”,26.09.2016, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37469202 (21.05.2018). 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/%2020180417-bosnia-and-herzegovina-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/%2020180417-bosnia-and-herzegovina-report.pdf
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37469202
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2.1. Bosna-Hersek- AB İlişkileri Süreci 

Bosna Savaşı sonrasında imzalanan DBA ile bölgedeki durumun 

düzeltilmesi adına kararlar alınmıştır. Bu kararlar doğrultusunda BH’de savaştan 

arta kalan yıkık durumun onarımı için çalışılmıştır. Uluslararası toplumla olan 

yakın temas sonucu uluslararası kurumlar, özel sektörün gelişimini özendiren 

iktisadi dönüşüm için çalışmalar yapmaya başlamıştır. Ekonomik ilişkilerin yanı 

sıra güvenlik politikası kapsamında da AB barış gücü EUFOR aracılığıyla 

Bosna’daki barışı sağlamaya yönelik politika yürütmektedir.576  

Dayton Anlaşması’nın imzalanmasının ardından Balkanlarda daha çok 

ekonomik içeriği olan ve savaşın yaralarını sarmayı amaçlayan politikalar 

uygulamaya koyan AB, Aralık 1995’te başlatılan Royaumont Süreci ile 

Balkanlardaki ilk kapsamlı girişimi başlatmıştır. Bu süreç kapsamında DBA’nın 

uygulanmasını desteklemek ve Güneydoğu Avrupa’da istikrar ve iyi komşuluk 

ilişkileri amaçlanmıştır. BH’te bu sürece dahil olan ülkelerden biri olmuştur.577 Bu 
süreçte, AB, BH’yi OBNOVA ve PHARE578 programları kapsamına alarak, 

ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır.579 Royaumont Sürecinin etkin bir şekilde 

ilerleyememesi sonucu Bölgesel yaklaşım politikası geliştirilmiştir. 

AB ve BH ilişkileri 1997 yılından itibaren “Bölgesel Yaklaşım Politikası” 

kapsamında sürdürülmektedir. Bu politika çerçevesinde istikrarın sağlanması, 

AB’ye karşı duyulan güvensizliğin giderilmesi, DBA’nın uygulanmasının 

sağlanması ve ABD’nin bölgedeki hâkimiyetinin sonlandırılması amaçlanmıştır.580 
1998 yılında ise AB, Özel İlişkiler üzerine bir AB Bildirgesi yayınlanmıştır ve bu 

sözleşme ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olmak için de AB-BH İstişare Görev 

Gücü (CTF)oluşturulmuştur.581 2003 yılının Haziran ayında Selanik Zirvesi 

                                                           
576  Hakan Keskin, “Bosna-Hersek Cumhuriyeti”, Çağdaş Balkan Siyaseti, ed. Murat Necip 

Arman- Nazif Mandacı, Ankara: Gazi Kitabevi, Temmuz, s.169 
577  Arif Bağbaşlıoğlu, “Nato’nun Genişlemesi ve Balkanlar”, (Doktora Tezi), Ankara: Gazi 

Üniversitesi,2011,s.155.  
578  OBNOVA VE PHARE yardım programlarıdır. PHARE MDA ülkelerine yönelik olup 

Bosna-Hersek’te sonrasında bu programa dahil edilmiştir. OBNOVA ise temel alt 
yapıya yönelik olan maddi bir programdır.  

579  Euroepan Union, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0692 e.t.10.02.2018 

580  Emirhan Kaya, ”Avrupa Birliği’nin Son Genişlemesi ve Balkan Üyeleri”, Trakya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, Aralık 2016,s.217. (213-233) 

581  European Union, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0692 (10.02.2018). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0692
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0692
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0692
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0692
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yapılmıştır. Bu zirvede BH AB’nin potansiyel aday ülkesi582 olarak kabul 
edilmiştir.583 Potansiyel aday ülke olarak kabul edilmesinden sonra AB 

Komisyonu, Kasım 2003’te fizibilite çalışması yapmıştır. BH’nin bu zamana kadar 

ki gelişimini öğrenmek amacıyla yapılan bu çalışma, İstikrar ve Ortaklık 

Anlaşması'nın başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanamayacağını 

değerlendirmiştir.584 Ancak sonucun olumsuz olduğunu belirten bir rapor 

hazırlanarak BH’te müzakerelerin başlaması, belirlenen on altı öncelikli alanda 

meydana gelecek ilerlemelere bağlanmıştır. Belirlenen bu alanların başında da 

BHF’nin ve RS’nin kendi polis teşkilatlarını kurmasına olanak tanıyan ve ülke 

içerisinde güvenlik çatışmasına ortam hazırlayan DBA düzeninin kaldırılarak, 

ortak polis teşkilatının oluşturulması gelmektedir. 585 Ortak polis teşkilatının 

kurulması yönündeki önemli adım 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan Mostar 

Deklarasyonu ile atılmıştır.586 Bu Deklarasyonun imzalanmasının ardından da BH 

Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikola Spiriç ve AB’nin Genişlemeden Sorumlu 
Komisyon Üyesi Olli Rehn, 4 Aralık 2007 tarihinde düzenlenen bir törenle 

“İstikrar ve Ortaklık Anlaşması” için bir araya gelmişlerdir. Ancak bu anlaşmanın 

imzalanıp uygulamaya girebilmesi, Mostar Deklarasyonu’nda söz verilen reformun 

gerçekleştirilmesine bağlanmıştır. Anlaşma imzalandığında ise AB ülkelerinin 

parlamentolarının onayına sunulup, BH’nin resmi aday statüsüne hazır olup 

olmadığını Konsey değerlendirecekti.587 Ve nihayetinde BH Bakanlar Kurulu, 14 
Şubat 2008'de BH'nin Polis Teşkilatı Müdürlüğü ve Polis Teşkilatına Destek 

Ajansları hakkındaki yasa tasarılarını kabul etmiş, BH Parlamenterler Meclisi de 

11 Nisan 2008'de polis reformu ile ilgili yasa taslaklarını onaylamıştır. Böylece AB 

ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nın imzalanması için şartlar yerine getirilmiş 

olup588 16 Haziran 2008’de Ticaret ve Ticari konularda İstikrar ve Ortaklık 

Anlaşması ve Geçici Anlaşma imzalanarak 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe 

                                                           
582  Potansiyel aday ülke kavramı, henüz AB üyeliği şartlarını yerine getiremeyen ülkeleri 

ifade ederken, Aday ülke kavramı, AB mevzuatını ulusal hukuklarına aktarma 
sürecinde olan ülkeleri belirtmektedir. 

583  European Commission, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina_en 
(17.02.2018). 

584  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0692 
(18.02.2018). 

585  Tunç Pulat, a.g.e.,s.s.77-78. 
586  Denis Hadzović, Armin Krzalić ve Alma Kovačević, “Overview of Policing in Bosnia 

and Herzegovina”, Centre for Security Studies BH Report, 2013.s.23. 
587  Caner Sancaktar, ”Avrupa Birliği Yolunda Bosna-Hersek”, TASAM, http://tasam.org/tr-

TR/Icerik/747/avrupa_birligi_yolunda_bosna-hersek (25.02.2018). 
588  Denis Hadzoviç, a.g.e.,s.25. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0692
http://tasam.org/tr-TR/Icerik/747/avrupa_birligi_yolunda_bosna-hersek
http://tasam.org/tr-TR/Icerik/747/avrupa_birligi_yolunda_bosna-hersek
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girmiştir.589 Bu bağlamda 31 Temmuz 2008’de BH ile AB arasında katılım öncesi 

yardım aracı (IPA) için finansman anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca İstikrar ve 

Ortaklık süreci içinde AB’nin BH’ye destek vereceği alanlar da belirlenerek barış 

anlaşmasının uygulanıp sağlamlaştırılması esas gündem olmuştur. Çünkü Bosna 

Savaşı Avrupa’nın ortasında bütün devletlerin gözü önünde yaşanmıştır. Bu da 

Avrupalı devletlerin bir araya gelerek başlangıçta ekonomik alanda birlikteliğini 

esas amaçta da siyasi bütünlüğünü savunan Avrupa Topluluğu’nun meşruiyetini 

sorgulatmıştır. Tüm bu nedenlerle Bosna’daki savaşın yıkıcı etkisinin onarılmasını, 

mültecilerin evlerine geri dönmesini, ekonomik açıdan kalkınmanın sağlanmasını 

ve AB yapısına uyum sağlanarak AB ile yakın ilişkiler kurulmasını ele alan süreç 

başlamıştır. 

AB ile yakın ilişkiler kurulmasına yönelik olarak 18 Eylül 2007’de“Vize 

Kolaylaştırma ve Geri Kabul Anlaşması” imzalanmış ve 1 Ocak 2008’de yürürlüğe 

girmiştir. 15 Aralık 2010’da da BH vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizesiz 

seyahat etme hakkı sağlanmış ve böylece AB-BH ilişkilerinin gelişmesinde önemli 

adımlar atılmıştır.590  

27 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu, BH ile ilişkiler için bir yol 

haritası belirlemiştir. Burada “BH ile Katılım Sürecine İlişkin Yüksek Düzey 

Diyaloğu” başlatmak ve AB’ye üyelik başvurusunun yapılabilmesini sağlayan 
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini sağlamak amaçlanmıştır.591 
Bu yol haritası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2009 yılında aldığı “Sejdi-
Finci kararı”592 üzerine üç kurucu halk olan Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar 

haricindeki etnik grupların da üst düzey kamu görevlerine seçilebilmesine olanak 

veren değişimleri, BH Anayasasında düzenlenmesi gerektiğine işaret etmektedir.593 
Ancak AB 2016 ilerleme raporunda, BH Anayasası’nın, Avrupa İnsan Hakları 

                                                           
589  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-

information/bosnia-herzegovina_en e.t.17.02.2018 
590  Keskin, “Bosna-Hersek Cumhuriyeti”, a.g.e., s.166. 
591  Rıdvan Karluk, “Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlara Genişleme Süreci”, 

http://akademikperspektif.com/2014/11/24/avrupa-birliginin-bati-balkanlara-
genisleme-sureci-2/ e.t.27.12.2017 

592  Bosna-Hersek’te yaşayan azınlıklardan Roman Dervo Sejdic ve Musevi azınlığı 

temsilcisi Jakob Finci’nin, 2006 yılında “ülkedeki seçim yasasına karşı” AİHM’ye 

başvuruda bulunması ve AİHM’nin bağlayıcı nitelikte olan bu başvurunun haklı 

olduğunu belirten kararı almasını içerir. 
593  Ekrem Yaşar Akçay, “AB Entegrasyon Sürecinde Potansiyel Aday Olarak Bosna-

Hersek”, Cilt: 2, Sayı: 1 Haziran 2017, ss./ 50-64. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina_en
http://akademikperspektif.com/2014/11/24/avrupa-birliginin-bati-balkanlara-genisleme-sureci-2/
http://akademikperspektif.com/2014/11/24/avrupa-birliginin-bati-balkanlara-genisleme-sureci-2/
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Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve bu konuda ülke çapında herhangi bir girişimde 

bulunulmadığı belirtilmektedir.594 

2016 yılı ilerleme raporunda ülke gelişiminde olumlu adımların olduğu 

gözlemlenmiştir. Bunun üzerine 2016 Şubat ayında aday ülke başvurusu yapan 

BH’nin 20 Eylül 2016 tarihinde AB’ye aday ülke başvurusu kabul edilmiştir. 

Bunun üzerine Aralık 2016'da, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme 

Müzakereleri Komiseri tüm AB katılım kriterlerini kapsayan kapsamlı bir Anketi 
BH’e teslim etti. Şubat 2018'de sonuçlanan bu anket de ki cevaplarda Avrupa 

Komisyonu Başkanına devredildi. BH’e yönelik bu geçici rapor da ülkedeki 

durumun yanı sıra hukukun üstünlüğü ve temel haklar, kamu yönetimi reformu ve 

ekonomik kalkınma gibi konular üzerine değerlendirmede bulunulmuştur. Bu 

rapora göre BH’de yavaş olsa da bir ilerleme söz konusu olmakla birlikte istenilen 

düzeyde değildir.595  

2.2. Bosna-Hersek Avrupa Birliği İlişkilerindeki Temel Parametrelerin 

Liberal Hükümetlerarasıcılık Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

BH – AB ilişkilerinin temel gündem maddelerini ekonomik gelişim ve 

işbirliği, etnik farklılıkların meydana getirdiği sorunların çözümü ve güvenlik 

oluşturmaktadır. Bu temel parametreler LH’nin bir entegrasyonun neden 

yapıldığına dair ortaya koyduğu; asimetrik karşılıklı bağımlılık çerçevesinde 

pazarlık teorisi, jeopolitik çıkar bağlamında güvenlik ve egemenlik, siyasi 

istikrarın devamı noktasında iki aşamalı oyun ve ulusal tercihlerin ülke içi çıkar 

grupları yoluyla belirlenecek pazarlık görüşleri doğrultusunda açıklanacaktır. 

Teorinin temelinde yer alan karşılıklı yarardır. Temel parametrelerde de tarafların 

elde edeceği kazanımlar söz konusudur. 

LH yaklaşımı öğrencisi olmayan, tek öğretmene sahip bir okul olarak 

nitelendirilmekte olup bu okulun tek öğretmeni de Andrew Moravcsik’tir. Andrew 

Moravcsik’in bu yaklaşımı, yeni teorik iddiaları kontrol eden ve Avrupa 

bütünleşmesindeki yeni gelişmeleri açıklayan 'ilk kesim' olarak temel bir teori 

statüsünü hızla elde etmiştir.596 Bütünleşmeyi tek bir faktörle değil bütünleşme 

yolundaki önemli adımlara (tercihler, pazarlıklar, jeopolitik, kurumsalcılık, vb.) 

                                                           
594  European Union, https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_bosnia_and_h
erzegovina.pdf (20.05.2018). 

595  a.yer.  
596  Schimmelfennig, “Liberal İntergovernmentalism”, European Integration Theory, der. A. 

Wienner, T. Diez, Oxford Unıversty Press, 4. published, 2008, s.75. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_bosnia_and_herzegovina.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_bosnia_and_herzegovina.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_bosnia_and_herzegovina.pdf
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değinerek tutarlı bir biçimde açıklaması da ilk kesim olarak adlandırılmasında 

etkili olmuştur.597 

1990’lardan itibaren bütünleşme teorileri arasında en fazla etki yaratan LH, 

uluslararası sistemdeki temel aktörü, hükümetlerararasıcılık yaklaşımı gibi devlet 

olarak görse de baskı ve çıkar gruplarını, hükümet dışı aktörleri de ele almıştır. 

Çalışmanın konusu olan BH’de de etnik grupların isteklerinin dikkate alınmasında 

bu teorinin baskı ve çıkar gruplarını, hükümet dışı aktörleri ön plana çıkartması 

tezin açıklanmasında önemli bir unsurdur. Moravcsik, bütünleşmenin gelişme 

hızının devletlerin kontrolünde gerçekleştiğini ve devletlerin davranışlarının 

şekillenmesinde de ulusal çıkarlarının ön planda olduğunu vurgulamaktadır. Ancak 

Moravcsik, bütünleşmenin sadece ortak çıkar alanlarında sağlanacağı yönündeki 

hükümetlerarasıcılık yaklaşımının fikrini kabul etmemektedir.598 Devletler ortak 
çıkar konuları olmasa da kendi sağlayacakları çıkarı düşünerek işbirliğine 

gidebilirler. 

LH yaklaşımı Donald Puchala’nın Avrupa bütünleşmesini açıklarken kör 

insan ve fil benzetmesinin599 aksine birden çok faktörü ele almakta ve 

bütünleşmenin açıklanmasına yol gösteren kuramsal bir sentez niteliği 

taşımaktadır. Tercih oluşumu, pazarlık ve kurumsal seçim önermelerini rasyonel 

tercih kuramı, pazarlık kuramı, karşılıklı bağımlılık gibi yaklaşımlar üzerinden 

açıklayarak teorinin açıklama gücünü artırmakta ve bu özelliği ile de diğerlerinden 

ayrılmaktadır. Ulusal tercih ve kurumsal yetkilendirmede liberalizmin, uluslararası 

pazarlıklarda realizmin görüşlerini yansıtan LH, bu önermeleri arz-talep üzerinden 

açıklamaktadır. Ulusal tercihleri talep, devletler arası pazarlıkları arz, iki unsurun 
kesişme noktasını ise kurumsal yetkilendirme olarak nitelemektedir.600 Hepsi 

                                                           
597  Sevilay Kahraman, “Avrupa Bütünleşmesi Kuramları: 1980 Sonrası” Avrupa Birliği 

Tarihçe-Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ed. Belgin Akçay, İlke Göçmen, 3.baskı, 
Ankara: Seçkin Yayınları, Eylül 2016, s.141. 

598  Ayşegül Gökalp, “Uluslararası İlişkilere Giriş: Teorik Bakış”, der. Hasret Çomak, 

1.baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, Şubat, 2009, s.160-161. 
599  Donald Puchala, Avrupa bütünleşmesinin teoriye oturtulmasına ilişkin yapılan 

çalışmalara dair 1972’de “Journal of Common Market Studies” dergisinde yayınlanan 

‘Körler, Fiiler ve Uluslararası Entegrasyon’ Hakkında isimli makalesinde bu yorumda 

bulunmuştur. Puchala bütünleşme olgusunu file, kuramları ve kuramcıları da kör 

insana benzetmiştir. Doğuştan kör bir insanın filin yalnızca bir noktasına dokunarak 

fili tanımlaması gibi kuramcıların da bütünleşmeyi tek bir noktayı ele alarak 

tanımladığını belirtmiştir. Bkz. Mehmet Eren, Avrupa Birliği Dış Politikasına Teorik 

Bakış,17 Aralık 2012 http://politiksoylem.com/avrupa-birligi-dis-politikasina-teorik-
bakis/ 

600  Andrew Moravcsik, “Preferences and Power in the European Community: A Liberal 

Intergovernmentalist Approach”, Journal of Common Market Studies, Volume 31, No. 
4, December 1993,s.481. 
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birbirine bağlı olarak gelişmekte olan bu önermeler de bu çalışmanın açıklama 

kapasitesini genişletmektedir. LH yaklaşımı aslında entegrasyonun ekonomik 

temelli başlayıp siyasi boyutu da kapsayan bir hâl almasına benzemektedir. LH 

yaklaşımı, temelde ekonomik olarak ele alınmakla birlikte güvenlik, jeopolitik gibi 

ekonomi dışındaki diğer ulusal tercihler ve kurumsal yetkilendirme ile de siyasi bir 

boyut kazanmaktadır. Bu bağlamda LH, bu çalışmada AB’nin ve Bosna’nın 

amaçlarını ortaya koymada ve AB üyelik sürecinin BH’nin bölünme tehlikesini 

azaltacağını açıklamada teorik bir çerçeve olarak alınmaktadır. Bu teorik 

çerçevenin başlangıcını bir devletin ekonomik, jeopolitik, siyasi çıkarlarını 

kapsayan ulusal tercihler, ikinci kısmını devletin kendi çıkarları doğrultusunda 

diğer devletler ile yaptığı pazarlıklar ve nihai kısmını ise diğer aktörlerin kurumsal 

yetkilendirmesi doğrultusunda meydana gelecek gelişmeler oluşturmaktadır. 

2.2.1. Ekonomi ve İşbirliği 

AB, BH’nin en önemli ticari ortağı olup, ülkenin ekonomisinin canlanması 

için önemli katkılar yapmıştır. Ticari konularda yapılan Geçici Antlaşmayla601 
ülkede üretilen malların AB pazarına girmesi sağlanmıştır.2000 yılından itibaren 
BH ve AB arasında Özerk Ticaret Tedbirleri uygulamaya başlamışlardır.602 

AB’nin BH’ye yaptığı mali yardımlar, çeşitli alanlarda gelişmeyi teşvik 

etmek amacıyla verilmiştir. Bu alanlar genel itibariyle kamu idaresi, adalet ve 

içişleri, sivil toplum, ekonomik gelişim, AB müktesebatına uyumun 

sağlanmasıdır.603 

Ekonomik şartlar bir devletin refaha erişmesinde ve iç düzen ortamının 

sağlanmasında önemli bir faktördür. BH’nin AB katılımıyla elde edeceği en önemli 

yarar kuşkusuz ekonomik yönde olacaktır. Bu katılım sürecinde Bosna’nın neden 

AB gibi güçlü bir aktörün yanında kendinden taviz vereceği noktası da LH’nin 

asimetrik karşılıklı bağımlılık kapsamındaki değerlendirmesinde cevap 

bulmaktadır. "Bağımlı" ülkeler daha liberalleşen pazarlardan daha fazla fayda 
sağlama eğilimi göstererek faydalarını maksimize etmeye çalışırlar. Bu yüzden de 

taviz vermeye razıdırlar.  

BH’nin ekonomisi Yugoslavya döneminde iyi durumdayken Bosna 

savaşının etkisiyle kötüleşmiştir. BH, savaş sonrası dönemde uluslararası 

kuruluşların, devletlerin yardımlarıyla ekonomisini geliştirmeye çalışsa da ülkenin 

işsizlik problemi çözülememiştir. Bu nedenden dolayı BH, AB üyeliğini, normal 

yaşam standartlarının sağlanması ve işsizlik sorunun çözümü için bir garanti olarak 

                                                           
601  Ticari alanda yapılan Geçici Antlaşmayla ilgili daha detaylı bilgi için bkz: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A169%3A0013
%3A0807%3AEN%3APDF  

602  Keskin, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, s.165. 
603  a.g.e.,s.167. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A169%3A0013%3A0807%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A169%3A0013%3A0807%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A169%3A0013%3A0807%3AEN%3APDF
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görmektedir. AB’de, Bosna ile ilişkilerinin başladığı günden beri çeşitli yardım 

projeleriyle fonlarla desteğini sürdürmekte ve ülkenin ekonomik altyapısının 

oluşmasına destek vermektedir. AB üyeliği, BH için bir yandan işsizlik sorununa 

bir çözüm iken bir yandan da yabancı sermayenin ülkeye girmesine yardımcı 

olacaktır. 

AB’nin Bosna katılımıyla elde edeceği yarar ise LH’nin savunduğu gibi 

rasyonel tercihler doğrultusunda gerçekleşecektir. AB’nin, MDA ülkelerinin 

katılımı sırasında, kısa vadede karşı karşıya kalacağı maliyeti göz ardı etmesi ve 

uzun vadede elde edeceği yararı göz önünde bulundurması söz konusuydu. BH 

katılımı noktasında da AB tıpkı MDA ülkelerinin katılımında olduğu gibi ilerdeki 

yararlarını düşünerek bugünkü harcamalarını önemsemeyecektir. BH’nin yeraltı ve 

yerüstü kaynaklarıyla iş gücü bakımından büyük potansiyele sahip olması AB 

ekonomisi için fayda getirecektir.Ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar, tahminen 

6 milyar ton rezervi olan kahverengi kömür ve linyiti, 6000 megavatlık 

hidroelektrik enerji potansiyelini,2000 megavatlık rüzgâr enerjisi potansiyelini, 

yaklaşık 1,5 milyon metreküp ahşap atıklarını, talaş, cips ve yontma ahşabın da 

dâhil olduğu bio-mass enerjisini, jeotermal ve güneş enerjisini içermektedir.604 
Bunun yanı sıra yaşanılan olaylar ve doğasıyla dikkat çeken Bosna turizm alanında 

da AB’ye katkı sağlayacaktır. Ayrıca AB’nin giderek yaşlanan nüfusuna genç 

nüfus desteğinin Bosna’nın katılımıyla sağlanacak olması ve gücün bir unsuru olan 

demografik gücü artıracaktır. Demografik güç ise AB’nin uluslararası sistemdeki 

etkisine olumlu katkı yapacak bir etkendir.605 

AB, 2004 yılında ki beşinci genişlemesinde on ülkeyi bünyesine katarak 

genişleme konusundaki eğilimini ve politik hedeflerinin ve sınırlarının nereye 

kadar ulaşabileceğinin belirtilerini ortaya koymuştur. Aynı zamanda bu gelişmeyle, 

AB sadece Batı Avrupa'daki gelişmiş ekonomiler ile sınırlı kalmayacağını, 

Sovyetler Birliği'nin bıraktığı boşluğu doldurma ve Avrupa kıtasının tamamına 

erişme niyetini de göstermiştir. 2007 genişlemesinde Bulgaristan ve Romanya'nın 

üyeliğe kabulüne baktığımızda ise ekonomik durumun ve kişi başına düşen milli 

gelirlerin sanıldığı kadar önemli olmadığı görülmüştür.606 Ekonomik temellerle 
kurulan topluluk için politik hedeflerin ekonomik hedeflerden önde tutulduğu, 

ekonomik entegrasyondan siyasi entegrasyona evrildiği kanıtlanmıştır. Bütün bu 

gelişmeler bize BH’nin katılımında bir problem gibi görülen ekonomik 

istikrarsızlık durumunun AB nazarında aşılabileceğini ve üyelik noktasında engel 

                                                           
604  Mahmut Doğan, Bosna-Hersek’in Avrupa Birliği Üyeliğinin Balkanların Güvenliğine 

Etkisi, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Okan Üniversitesi, 2016.s.102. 
605  a.g.e.,s.101. 
606  Yücel Oğurlu, AB'de Bosna Hersek için de yer olmalı, Anadolu Ajansı,01.02.2016, 

https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/abde-bosna-hersek-icin-de-yer-olmali/513652 
(4.03.2018). 

https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/abde-bosna-hersek-icin-de-yer-olmali/513652
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teşkil etmeyeceğini göstermektedir. Nitekim 6 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen 

Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek Zirvesinde Sırbistan’ın lideri Aleksandar 

Vuçiç de “ekonomik ilişkilerin gelişmesi için AB'den gelen talep üzerine ortak bir 

pazar oluşturmamız gerektiği kanaatindeyim.” ifadelerini kullanmıştır.607 Bu da 
bize AB’nin ekonomik ilerlemenin gelişmesinde ki rolünü ortaya koymaktadır.  

2.2.2. Bosna-Hersek-Avrupa Birliği İlişkilerinde Etnik Unsurların Etkisi 

DBA sonrası BH’ de ikili bir yapı meydana getirilmiştir. Bu yapı da BH dış 

politikasının istikrar kazanamamasında etkili olmuştur. Bugün de bu ikili yapı AB, 

NATO gibi uluslararası örgütlere katılımda önemli bir engel teşkil etmektedir. 

Boşnaklar ile Hırvatların birlikte hareket ettiği BHF’nin on kantona bölünmüş 

yapısı ve bu kantonların kendi içerisinde oluşan anlaşmazlıklarının yanı sıra, ülke 

içinde diğer bir yapı olan RS’nin de bu uluslararası örgütlere katılım konusundaki 

olumsuz tavrı üyeliği zorlaştırmaktadır. 

BH’de uluslararası toplulukların girişimleri etnik unsurlar tarafından farklı 

algılamalara neden olduğundan sorun olmaktadır. Etnik grupların farklı devletlerle 

olan tarihsel bağları, tarafların çıkarlarının çatışması gibi nedenler bu girişimlerin 

aksamasında önemli olan etkenlerdir.608 Ülkede ki Sırplar Sırbistan ve Rusya, 

Hırvatlar Hırvatistan, Boşnaklar ABD ve Türkiye ile yakın ilişkiler içindedir. Her 

grubun farklı devletlerle olan bu yakınlığı da BH dış politikasını olumsuz 

etkilemektedir. Balkanlar Rusya için tarih boyunca bölgeyi kontrol altında tutma, 

Ortodoks-Slav kardeşliği, boğazlara geçişte bir bağlantı kurma gibi nedenlerle 

önemli olmuştur. Bununla bağlantılı olarak da Sırbistan-Rusya ilişkileri hem 

Ortodoks-Slav kardeşliği hem de tarihsel süreçte kurulmuş bağların artık yok 

sayılamamasından dolayı her daim en üst seviyededir.609ABD ise Bosna Savaşında 

arabuluculuk yaparak hem Balkanlarda hem dünya kamuoyunda prestijini 

artırmıştır. ABD, DBA’nın görüşmeleri aşamasında Boşnak lider Aliya 

İzzetbegoviç’e “Dilerseniz bu anlaşmanın temelini kabul edin, bu durumda ABD 

size destek verecek, bu barış anlaşmasının arkasında duracak ve barışı sağlayacak 

                                                           
607  Bosna Hersek-Hırvatistan-Sırbistan Zirvesi, Haberler.com,06.03.2018, 

https://www.google.com.tr/amp/s/m.haberler.com/amp/bosna-hersek-hirvatistan-
sirbistan-zirvesi-10629706-haberi/ (7.03.2018).  

608  Nurcan Özgür Baklacıoğlu, “Savaş Sonrasında Uluslar arası Yönetim Altında Dış 

Politika: Bosna-Hersek Örneği”, Dış Politika: Karşılaştırmalı Bir Bakış, der. Faruk 
Sönmezoğlu, Özgün Erler Bayır, İstanbul: Der Yayınları,2014, s.371. 

609  Giray Saynur Derman, “Soğuk Savaş Sonrası Rusya’nın Balkan Politikası”, Soğuk 

Savaş Sonrasında Balkanlar(1990-2015), ed. İbrahim Kamil,1.baskı, Ankara: Nobel 
yayınları,2017,s.549. 

https://www.google.com.tr/amp/s/m.haberler.com/amp/bosna-hersek-hirvatistan-sirbistan-zirvesi-10629706-haberi/
https://www.google.com.tr/amp/s/m.haberler.com/amp/bosna-hersek-hirvatistan-sirbistan-zirvesi-10629706-haberi/
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” demiştir.610 ABD böylece anlaşma sonrası Boşnakların yanında olduğunu bir 

anlamda ortaya koymuştur. ABD’nin Boşnaklarla daha yakından bir ilişki kurması 

ise uluslararası sistemde etkili iki önemli devlet olan Rusya ve ABD arasında 

devam eden küresel nüfuzunu daha da artırma yolunda bir mücadelenin söz konusu 

olmasıdır. ABD Bosna’da Boşnaklarla daha yakın olarak Rusya’nın Sıprlarla 

yakınlığına karşı denge kurmayı amaçlamaktadır.  

BH’de ki sorunlar, etnik farklılıkları tetikleyen siyasal liderlerin bir 

ürünüdür.611 BH dış politikasında en önemli stratejik amaç olarak yerini alan AB 

ve NATO üyeliği de bu siyasal liderler nedeniyle sekteye uğramaktadır. Ülke 

içinde ki siyasiler, kendi çıkarlarına göre hareket ederek siyasi istikrarsızlığa yol 

açmaktadır. 1995-2004 yılları arasında ülkede Dayton ile sağlanmaya çalışılan 

savaşsızlık halinin devam ettirilmesi konusunda ABD ve NATO’nun katkısı 

olmuştur. NATO’ya üyelik BH’nin güvenliğinin istikrarı açısından önem arz 

ederken bu konuda ülkedeki taraflar arasında uzlaşı sağlanamamaktadır. Bosnalı 

Sırplar, hem NATO’nun Bosna Savaşı’nda Sırbistan’ı ve Bosnalı Sırpları hedef 

almasından hem de Rusya ile olan yakın ilişkilerinden dolayı NATO üyeliğinin 

hayata geçmesini sekteye uğratmaktadır.612 BH’nin hem AB hem de NATO 

üyeliğinin gerçekleşmesi noktasında siyasilerden engel olarak görülen kişi ise Sırp 

Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik’tir. Bunun en önemli sebebi de Dodik’in aşırı 

milliyetçi tavırlarıdır. 

BH’de bu etnik yapılanmadan kaynaklanan sorunların günümüze 

gelindiğinde halen daha devam ettiğini gösteren ve gelecekte bir bölünme 

ihtimalinin olduğunu ortaya koyar nitelikte bir referandum yaşanmıştır. 25 Eylül 

2016’da gerçekleşen bu referandum Sırp Cumhuriyetinin Ortodoksların dinî 

bayramı olan 9 Ocak gününü resmi olarak kutlamasını içermektedir. Referandum 

konusunda BHF, RS’nin Dayton Anlaşması’nı ihlal ettiğini ve RS’nin Bosna 

Hersek’ten ayrılma referandumunun ön hazırlığı olduğunu belirtirken, RS ise 

içişlerine karışılmaması gerektiğini söylemekte ve Saraybosna’nın nitelendirdiği 

gibi bir ayrılık provası olmadığını savunmaktadır. RS lideri Dodik ise bu konuda, 

"Referandumun engellenmesi için bir yol bulmaya çalışıyorlar, ancak bu kabul 

edilemez. Bu hem Dayton Anlaşması’na uygun, hem de milli iradenin en anlamlı 

ifade biçimi" şeklinde açıklama da bulunmuştur.613 Referandum öncesinde AB 

                                                           
610  Mustafa Işık, “Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Balkan Politikası”, Soğuk Savaş 

Sonrasında Balkanlar(1990-2015), ed. İbrahim Kamil,1.baskı, Ankara: Nobel 

yayınları,2017,s.527. 
611  Holbrooke, a.g.e., s.44. 
612  Baklacıoğlu,a.g.e.,s.373. 
613  Sputniknews, Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik:Referandumdan vazgeçmeyeceğiz, 

23.08.2018, https://tr.sputniknews.com/avrupa/201608231024516640-sirp-
cumhuriyeti-milorad-dodik-referandum/ (25.02.2018). 

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201608231024516640-sirp-cumhuriyeti-milorad-dodik-referandum/
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201608231024516640-sirp-cumhuriyeti-milorad-dodik-referandum/
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Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, referandumun BH’nin toprak 

bütünlüğüne, birliğine ve milletler arası uyumuna zarar vereceğini, RS’nin BH 

yargı sisteminden çıkmasının, ülkenin AB ile bütünleşme sürecini tehlikeye 

atacağını belirterek uyarıda bulunmuştur.614 Bu aşamada AB, referandumu 

dizginlemek, Brexit sonrası AB’nin genişleme politikasından vazgeçmediğini 

göstermek adına hamle yaparak BH üyelik başvurusunu kabul etse de RS’nin 

referandumu yapmasından alıkoyamamıştır.615 

Etnik temelli çatışmaların bir diğer kesişim noktası da din unsurudur. BH’te 

etnik yapı Boşnak, Hırvat, Sırp olmak üzere ayrılırken insanlar bu etnik 

tanımlamalarını bir yandan da din olgusu üzerinden anlamlandırmaktadırlar. 

Oysaki Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar Slav etnisitesine bağlıdır. Buna rağmen 

Boşnakların Müslüman, Hırvatların Katolik, Sırpların ise Ortodoks olması bu 

halkları etnik olarak din üzerinden ayrıma sürüklemektedir. Bosna’daki çatışmaları 

sadece din kaynaklı olarak yorumlamak yanlış olmakla birlikte, bu farklılık hem 

BH’nin toplumsal yapısında hem de diğer devlet ve devlet dışı aktörlerle ilişkilerde 

belirleyici bir rol oynamaktadır. 

Ülkede yaşayan Boşnaklar AB üyeliğini desteklemektedir. Bu noktada 

Bosnalı Hırvatlar ve Bosnalı Sırpların kendi idealarını gerçekleştirme uğrana 

yapabilecekleri muhalefetinden çekinilmektedir. Etnik farklılıktan kaynaklı AB’ye 

üyelik noktasında doğabilecek muhalefete karşı Hırvatistan Dışişleri Bakanı Miro 

Kovac’ın, üyelik başvurusunu destekleyeceklerini söylemesi Bosnalı Hırvatların 

muhalefetini azaltacak olumlu bir gelişmedir. Diğer yandan Sırbistan’ın AB hedefi 

ile ilerlemesi Bosnalı Sırpların BH’nin AB üyeliğine karşı muhalefetini azaltacak 

bir etmen olması açısından önemlidir.616 Yıllar sonra 6 Mart 2018 tarihinde 

Mostar’da gerçekleştirilen Sırbistan, Hırvatistan ve BH cumhurbaşkanlarının bir 

araya geldiği zirve de bunun kanıtı niteliğindedir. Önceliğin AB süreci olduğu bu 

zirvede üç ülke arasındaki meselelerin çözümü için neler yapılabileceği, ekonomi 

ve altyapı alanlarında iş birliğinin sağlanması konuları ele alınmıştır.617 Bu zirve üç 

                                                           
614  Sputniknews,Rusya ile Batı arasında yeni görüş ayrılığı noktası Bosna mı?,27.07.2015, 

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201507271016789274/ (25.02.2018) 
615  Sinan Özdemir, “AB-Bosna-Hersek ilişkilerinde yeni dönem”, Dünya Bülteni, 

28.09.2016, http://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/378645/ab-bosna-hersek-
iliskilerinde-yeni-donem (26.02.2018). 

616  Ersin Uğurkan, “Avrupa Birliği’ne Katılım Yolunda Bosna-Hersek”, Avrupa Birliği’nin 

Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar Genişlemesi: AB36 Mümkün mü?, ed. Ercüment 
Tezcan, İlhan Aras, Altuğ Günar, 1.baskı, Bursa: Sentez Yayınları, 2015,s.625. 

617  SitelСамит БиХ-Србија-Хрватска: На регионот му требаат мир и стабилност, 

06.03.2018, http://sitel.com.mk/samit-bih-srbija-hrvatska-na-regionot-mu-trebaat-mir-
i-stabilnost (07.03.2018). 

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201507271016789274/
http://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/378645/ab-bosna-hersek-iliskilerinde-yeni-donem
http://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/378645/ab-bosna-hersek-iliskilerinde-yeni-donem
http://sitel.com.mk/samit-bih-srbija-hrvatska-na-regionot-mu-trebaat-mir-i-stabilnost
http://sitel.com.mk/samit-bih-srbija-hrvatska-na-regionot-mu-trebaat-mir-i-stabilnost
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ülkenin yıllar sonra çözüm arayışı içine girmesi ve bunda AB’nin etkisinin 

görülmesi açısından önemli bir gelişmedir. 

Etnik farklılıktan kaynaklı tüm bu problemlerin çözümünde LH’nin temel 

aktör olarak baskı ve çıkar gruplarını da kabul etmesi yol göstericidir. Baskı ve 

çıkar gruplarının ülkede bulunan etnik gruplar olarak ele alındığı bu çalışmada 

ulusal tercihlerin belirlenmesindeki rolü yadsınmamış olmaktadır. İki aşamalı oyun 

üzerinden açıklanan bu yaklaşımda ulusal yöneticilerin uluslararası politika da, 
ulusal ve uluslararası seviyede aynı anda strateji belirlemesi ele alınmaktadır. 

BH’de de her etnik gruptan yöneticiler bir yandan BH’nin bir yandan da kendi 

etnik grubunun çıkarı yönünde hareket etmeye çalışmaktadırlar. Yöneticiler, 

uluslararası işbirliğinden kazanacakları yararı göz önünde bulundurarak bazı 

tavizler vermektedir. RS’nin tüm muhalefetine rağmen AB üyeliği konusunda 

yapılan anketlerde Bosnalı Sırp halkın azımsanmayacak ölçüde üyeliğe olumlu 

baktığı görülmektedir.618 Moravcsik’in LH yaklaşımında üzerinde durduğu 

jeopolitik unsurlar ve bunlardan elde edilecek çıkarlar önemlidir. Jeopolitiğin bir 

unsuru olan sosyo-kültürel değerler Bosna’nın AB üyeliği ile sorunlarının 

azalmasında etkili olacaktır. AB’nin üye olma koşullarından birini oluşturan AB 

müktesebatına uyum, ortak değerler etrafından birleşmeyi sağlamak amaçlıdır. AB 

çatısı altında oluşturulacak bir üst kimlikle var olan etnik sorunların çözümü 

sağlanabilecektir. AB’nin entegrasyonunun gelişim alanlarından biri olan sosyal 

entegrasyonda fonksiyonel ve kültürel bütünleşme esastır. AB’de BH’i bünyesine 

dahil ederek hem işlevsel olarak bütünleşmeyi hem de Avrupa kültürü kapsamında 

birleşmeyi sağlayacaktır. Böylece tıpkı Yugoslavya’da ki gibi tek çatı altında 

birleşerek milliyetçiliğin ön plana çıkartılması engellenmiş olacaktır.  

Etnik farklılıklar, din farklılığını, aşırı milliyetçi siyasi liderlerin çıkarlarının 

çatışmasını ve farklı tarihsel bağların varlığını beraberinde getirmektedir. Tüm bu 

farklılıklar AB çatısı altında, AB’nin yapacağı reformlar sayesinde azami boyutta 

engellenecektir. AB’nin tüm bu sorunları çözme gayreti içerisinde olma nedeni ise 

güvenlik boyutudur. Bir devletin en önemli politikalarından birini oluşturan 

güvenlik de BH’nin AB’ye katılım sürecinde hem BH hem de AB için mühimdir. 

2.2.3. Bosna-Hersek- Avrupa Birliği İlişkilerinin Güvenlik Boyutu 

Etnik çatışmaların üç önemli nedeni güvenlik ikilemi, doğru karar 

verememe ve bilgi eksikliğidir. Bilgi eksikliği, A tarafının kendisi hakkındaki 

bilgileri tam olarak B tarafına yansıtmamasını, gücünü göstermemesini belirtir. 

Güvenlik ikileminde ise taraflar, güvensizlik ortamından kaynaklı olarak zayıf 

taraf, güçlü olanın kendisini sömüreceğini, güçlü olan taraf da zayıf olan tarafın 

                                                           
618  Bkz. United Nations Resident Coordinator Office in Bosnia and Herzegovina,2013, 

http://www.media.ba/sites/default/files/prism_research_for_un_rco_statistical_report_
1.pdf (06.03.2018). 

http://www.media.ba/sites/default/files/prism_research_for_un_rco_statistical_report_1.pdf
http://www.media.ba/sites/default/files/prism_research_for_un_rco_statistical_report_1.pdf
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kendisini anlaşmalar aracılığıyla sömüreceğini düşünür. İşte bu karşılıklı belirsizlik 

hal durumu çatışmalara sebebiyet vermektedir.619 BH içerisinde de farklı etnik 

grupların ülkede söz sahibi olmak istemesi, tarafların birbirlerine güvenmemesi 

gibi nedenler taraflarda güvenlik ikilemi yaratmakta ve ülke içinde çatışmalara 

neden olmaktadır. Ülke içinde yaşanan sorunlarda sınırlar dışına taşarak 

uluslararası toplumun müdahalesini gerekli kılmaktadır. AB’de sınırlarına yakın 

noktada bulunan bu sorunların kendi sınırlarına sıçramasından endişe duymaktadır. 

Bu nedenle AB’nin BH’e karşı yürüttüğü politikaların başında güvenlik politikası 

gelmektedir. Soğuk Savaş sonrası dönemde Merkez ve Doğu Avrupa (MDA) 

ülkelerinin AB’ye katılımı ve Yugoslavya’nın dağılması sonrasında Balkanlarda 

başlayan bağımsızlık hareketleri sonucunda milliyetçiliğin tırmanması ile yeni 

güvenlik tehditlerinin ortaya çıkması ve AB’nin dünya siyasetinde etkin bir rol 

oynamak istemesi gibi nedenler, AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının 

(ODGP) oluşturulmasına sebebiyet vermiştir.ODGP ile AB üyeleri arasında 

işbirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak ODGP ile sağlanmak istenen işbirliği 

Bosna Savaşı’nda uygulanamamış ve ortak bir müdahalede bulunulamamıştır. Bu 

savaştan AB üyesi Almanya, İtalya, Yunanistan ve Avusturya olumsuz yönde 

etkilenmişlerdir. Bu ülkeler, savaştan kaçan birçok mültecinin bu ülkelere 

sığınmasıyla karşı karşıya kalmışlardır. Mülteciler bu devletlere bir yandan 

ekonomik açıdan yük getirirken bir yandan da güvenlik yönünden tehdit 

oluşturmuştur.620 Bu durumlar AB’nin güvenlik politikasındaki eksikliği görmesini 

ve bu yönde değişiklikler yapılmasını sağlamıştır.  

BH’nin AB’ye entegre olma yolunda BH ve AB’nin kendi güvenliklerini 

sağlamak istemesi bu bütünleşmenin ana amaçlarından birini oluşturmaktadır. LH 
yaklaşımı güvenliği ele alırken jeopolitik çıkar, kendi sınırlarını koruma ve 

egemenlik üzerinden ele almıştır. Bu çalışmada da BH’nin AB’ye üye olmak 

istemesinde ki temel nedenlerden birisi de ülkenin bölünmesinin önüne geçerek 

egemenliğinin devam etmesini ve güvenliğini sağlamak olmuştur. AB’nin BH’i 

kendi bünyesine katmak istemesinde ise BH’nin jeopolitik konumundan 

faydalanarak uluslararası sistemde nüfuzunu artırmak ve BH’de oluşabilecek 

herhangi bir çatışma ihtimalini en aza indirgeyerek kendi varlığını /coğrafyasını da 

korumak istemesi etkilidir.  

 

 

                                                           
619  Rasim Özgür Dönmez, “Milliyetçi Çatışmalar”, Dünya Çatışmaları-Çatışma Bölgeleri 

ve Konuları, ed. Kemal İnat, Burhanettin Duran, Muhittin Ataman, Nobel Yayınları, 
2.cilt, Ekim 2010, Ankara, s.716. 

620  Başak Kale, “Avrupa Birliği’nin Balkan Politikası: Çelişkiler İçinde Bir Yanılsama”, 

Balkan Diplomasisi, der. Ömer E. Lütem ve Birgül Demirtaş Coşkun, Ankara: ASAM 
Yayınları,2001,s.299. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

1054 

2.3.Bosna-Hersek Avrupa Birliği Arasındaki Diyaloğun Kurumsal 

Aracı: Yüksek Temsilcilik 

Bosna Savaşı sonrası ülkede düzenin ve barışın sağlanması adına DBA ile 

Batış Uygulama Konseyi (Peace Implementation Council-PIC) kurulmuştur. BM 

Yüksek Temsilcilik Ofisi (Office of High Representative Office-OHR), BM Genel 
Sekreterinin görevlendirdiği ve Temas Grubu olarak adlandırılan altı büyük 

devletin yer aldığı PIC tarafından atanmaktadır. OHR, 1997 senesinde Temas 

Grubu’nun verdiği kararla Bonn Zirvesi’nde geniş yetkilerle donatılmıştır. Hatta 

1999 yılı OHR Temsilcisi Carlos Westendorp Sırp Cumhuriyeti’nin 

Cumhurbaşkanı olan Nikola Poplasen’i görevinden alarak Bosnalı Sırp halkının 

kararlarını hiçe saymıştır. BM’yi temsil eden Yüksek Temsilcilik 2002 yılından 

itibaren de AB’yi de temsil etmektedir.621 

Bosna’da etnik gruplar arasında arabulucu rolünde de olan Yüksek 

Temsilcilik görevini 1995-1997’de İsveçli Carl Bildt, 1997-1999’da İspanyol 

Carlos Westendorp, 1999-2002’de Avusturyalı Wolfgang Petritsch, 2002-2006’da 

Paddy Ashdown, 2006-2007’de Alman Christian Schwarz Schilling, 2007-2008’de 

Miroslav Layçak sürdürmüştür. 2008’den günümüze ise Avusturyalı Valentin 

Inzko bu görevi devam ettirmektedir.622Dayton ile oluşturulan, ülkede varlık 

gösteren Yüksek Temsilciliğin BH dış politikasına karışma hakkı 

bulunmamaktadır. Ancak iç politikada yaptığı müdahaleler dolaylı olarak dış 

politikayı etkilemektedir.623 Görev süresi, AB üyeliği ile ilişkilendirilen Yüksek 

Temsilciliğin görevinin sonlanması konusunda taraflar farklı görüşe sahiptir. 

Sırplar ve Hırvatlar görevin sonlanması gerektiği yönünde fikir beyan ederken 

Boşnaklar görevin sonlanmasından endişe duymaktadır. Boşnakların 

endişelenmesindeki en önemli nedenler, diğer etnik gruplar gibi akraba devlete 
sahip olmaması ve ülkedeki bölünme tehlikesinin artmasıdır.624 Bu konuda 2004 
yılında BH Başbakanı olan Adnan Terziç, “Yüksek Temsilciliğin, bir an önce 

gitmesin gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef şu anda Bosna’da siyasi yapı 

olarak onun sahip olduğu yetkileri devralacak kimse bulunmuyor. Bu yüzden şuan 

ona gereksinim duyuyoruz.” demiştir.625  

Yüksek Temsilcilik BH-AB ilişkileri arasındaki diyaloğu sağlama, BH’de 

gelişmeleri takip etme ve sorunları çözme noktasında arabulucu olma, BH’de ki 
kurumların işlevselliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapma noktasında önem arz 

                                                           
621  Keskin, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, ,a.g.e.,s.160. 
622  Uğurkan,a.g.e.,s.644. 
623  Baklacıoğlu, a.g.e., s.355. 
624  a.g.e., s.372. 
625  Banu Avar, Hüznün Toprağı Balkandan Geleceğin Gücü Avrasya’ya Sınırlar Arasında, 

1.baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi,2012 Nisan, s.52. 
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etmektedir. BH’de yaşanacak gelişmelerin doğrudan AB’ye üyelik sürecini 

etkileyecek olması ilişkilerin belirli bir raya oturmasında kurumların etkisini ortaya 

koymaktadır. Bu çalışmada ele alınan LH yaklaşımının ilişkilerde ekonomik, 

coğrafi ögelerin yanı sıra kurumları da ön plana alarak değerlendirmede bulunması 

ve BH’te de yüksek temsilcilik ile bunun sağlanmaya çalışılması bu çalışmanın 

teorik bağını kuvvetlendirmektedir. 

AB- BH ilişkilerini ele aldığımız bu başlık altında öncelikle ilişkilerin 

süreci belirtilmiştir. Daha sonrasında AB-BH ilişkilerinin temel parametreleri ve 

kurumsal bağı ortaya konarak LH yaklaşımı çerçevesinde analizi sunulmuştur. 
Bundan sonraki başlıkta da AB-BH ilişkilerine tarafların genel bakışı anlatılarak ve 

BH’nin geleceği üzerine değerlendirmede bulunulacaktır. 

3. BOSNA-HERSEK’İN AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNA 

TARAFLARIN GENEL BAKIŞI VE BOSNA- HERSEK’İN 

GELECEĞİ  

BH’nin AB üyeliği hem güvenlik açısından hem de sosyo-ekonomik açıdan 

önem arz etmektedir. AB üyeliği, BH gibi bölünmüş bir devlet yapılanmasına 

sahip bir ülke için, diğer devletler açısından dokunulmaz olan devlet sınırlarının 

artık AB sınırları içerisine dâhil edilerek bölünme tehlikesinin en aza indirilmesine 
neden olacaktır. AB üyeliği konusunda ülkedeki tüm etnik unsurların siyasileri 

ortak bir görüşe sahiptir. Kalıcı barışın, ülkedeki siyasi-ekonomik istikrarın 

sağlanması ve BH’nin geleceğinin güvence altına alınması açısından AB ile 
bütünleşme mühimdir.626 

BH halkı için AB üyeliği 'sine qua non' yani 'olmazsa olmaz' nitelikte olan 

bir kader tercihidir.627 Hem ekonomik hem sosyal hem de siyasal anlamda ülkede 

yapılacak olan reformlar ilerde oluşabilecek çatışma ihtimalini azaltacaktır. 

Uluslararası sistemin zorunlu kıldığı karşılıklı işbirliği çerçevesinde yaşanacak bu 

gelişmeler tarafların birbirlerinden karşılıklı yarar görmelerini sağlayacaktır. 

AB, Bosna Savaşına müdahale etmede geç kalmış ve bu nedenle meşruiyeti 
sorgulanmıştır. AB’nin bu geç kalınmışlığının perde arkasında yatan sebep ise AB 

üye ülkelerinin kendi aralarında milli çıkarlarından dolayı bir uyum 

sağlayamamasıdır. AB bu sorunları gidermek adına savaşın hemen ardından IFOR 

                                                           
626  Baklacıoğlu, a.g.e., s.375. 
627  Oğurlu, a.g.e.,https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/abde-bosna-hersek-icin-de-yer-

olmali/513652 (04.03.2018). 

https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/abde-bosna-hersek-icin-de-yer-olmali/513652
https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/abde-bosna-hersek-icin-de-yer-olmali/513652
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askeri yerine kendi polis gücünü sevk ederek628 buradaki meşruiyetini sağlamaya 

ve bu bölgenin kendi için olan mühimmiyetini ortaya koymaya çalışmıştır. 

Balkanlar, stratejik bir alanda bulunduğundan ve burada yaşanacak bir 

sorunun AB sınırlarını tehdit edecek olmasından dolayı önem arz etmektedir. 

Bunun için AB, Bosna Savaşı sonrası harekete geçerek bu devletlerin bünyesine 

katılması yönünde politikalar geliştirmiştir. AB’nin bu bölgede etkin olmak 

istemesinde dünya siyasetinde etkili bir aktör olmak ve ABD’nin bu bölgedeki 

etkinliğini azaltmak istemesi etkilidir. Bunun için AB, Slovenya üyeliği ardından 

Hırvatistan’ı bünyesine katmıştır.629 Ardından BH’yi 20 Eylül 2016 tarihinde aday 

ülke olarak tanımıştır. 630 

AB için, Balkanlar jeopolitik avantaj sağlamada kullanılan bir bölge 

olmanın yanı sıra, özellikle BH ve Sırbistan’da etkin olan Rusya’ya karşı üstünlük 

kurma noktasında da önem arz etmektedir. Bu bölge Avrupa için Rusya’ya karşı 

bir tampon konumunda olması açısından AB’nin önemli politikalarının merkezi 

konumundadır. 

BH’nin nüfusunun düşüklüğü AB üyeliğinin gerçekleşmesinde, bu ülkenin 

AB’ye kısa sürede uyum sağlayabilmesi ve AB toplam nüfusunu artırarak AB’nin 

bir nüfus gücü elde etmesi bakımından pozitif bir durumdur. 

BH’de AB için sorun oluşturabilecek durum, ülkede ki farklı etnik grupların 

birbiriyle olan husumetidir. BH’de yaşanabilecek herhangi bir çatışma, kısa sürede 

Avrupa ülkelerine yayılabilme ihtimali görünen bir gerçektir. Çatışmanın küçük bir 

alandan çıkıp büyük bir alana yayılma tehdidinin yanı sıra sorun olabilecek diğer 

bir unsur ise bu bölgeden Avrupa ülkelerine yaşanabilecek mülteci göçleridir. 

Mülteci göçleri ülke için hem güvenlik hem de ekonomi açısından sorun 

oluşturacaktır. Zira Yugoslavya’da yaşanan gelişmelerden sonra özellikle 

İtalya’ya, Almanya’ya ve Yunanistan’a göçler yaşanmış ve bu da bu ülkeleri 

tedirgin etmiştir.631 Ağırlıklı olarak Suriye’den gelen binlerce mülteci ve sığınmacı 

ile uğraşmak zorunda kalan BH de, mülteciler ve ülke içinde yerinden olmuş 

kimselere ulusal ve bölgesel olarak kalıcı çözümler bulma çabalarının bir parçası 

olarak, AB'nin desteği ile hareket etmektedir. Yeniden yapılanma ve kalkınma, 

kalıcı çözüm, sosyal içerme ve refah sorunlarının çözümüne yönelik bu destek 

                                                           
628  Cüneyt Yenigün, Ümit Hacıoğlu, “Bosna-Hersek: Batı’nın Güvenini Kaybettiği 

Medeniyet” , Dünya Çatışma Bölgeleri ve Konuları, ed. Kemal İnat, Burhanettin 
Duran, Muhittin Ataman,1.cilt, 3.baskı, Ankara: Nobel yayınları, 2010, s.684. 

629  Sait Yılmaz,” Bosna-Hersek’te Durum ve Türkiye”, USAM, usam.aydın.edu.tr  
630  BBC Türkiye, AB,Bosna Hersek'in üyelik başvurusunu kabul etti, ,20.09.2016, 

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37417910 (10.02.2018). 
631  Kale, a.yer. 

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37417910
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olmazsa olmaz bir öneme sahiptir.632 AB üye devletleri kendilerini daha güçlü bir 

konuma getirmek için uğraşmakta ve bu da AB’nin gelişimini artırmaktadır. 

Devletler iç refahlarını artırabilmenin en önemli unsurlarından birinin komşu 

devletlerle olan ilişkiler olduğunu bilmektedir. Bunun için de dış güvenliklerini 

sağlamaya yönelik politikalar üretmektedirler.633 Dış güvenliği sağlama hem 

AB’nin bir hem de AB’nin dış sınırlarını oluşturan Bosna’ya yakın ülkelerin 

önemli bir politikasını oluşturmaktadır. 

BH’nin güçlü bir ekonomiye sahip olmaması ve içerde yaşanan sorunların 

olması, AB neden gelişmemiş, sorunlarla boğuşan bir ülkeyi bünyesine katmak 

istesin sorusunu akla getirmektedir. Kısa vadede dezavantaj olarak görülen bu 

sorunlar uzun vadede AB’nin hem ekonomisine hem jeopolitik konumuna hem de 

uluslararası kamuoyunda nüfuzunun artmasına katkı sağlayacaktır. Bosna’nın 

alınması sonradan kazançlar için feda edilecek maliyetleri önemsiz kılmaktadır. 

Benzer bir riskin olduğu ülke olan Kıbrıs’ı 2004 yılında adadaki Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sorunun çözümünü 

beklemeden üye olarak alması da buna bir örnektir. 

Bosna’nın AB’ye entegre olma konusunda üye ülkelerin önemli 

politikacıları da görüşlerini ortaya koymaktadır. Örneğin; Avusturyalı diplomat 

Valentin Inzko BH'nin AB'ye daha da yaklaşması gerektiğini savunmakta ve 
izlenecek yol konusunda önerilerde bulunmaktadır. Inzko bu yol haritasını " Önce 

adaylık statüsü, sonra adaylık verilmeli. Arada geçen zamanda ise değişim, uyum, 

AB hukukuna geçiş gibi önemli reformlar hayata geçirilmeli" şeklinde ifade 

etmiştir.6341 Ocak 2018 tarihinden itibaren AB Dönem Başkanlığını devralan 

Bulgaristan’ın Başbakanı Boyko Borisov da Bosnayı AB yolunda desteklediklerini 

belirterek, diğer ülkelere bağlayacak altyapı ve yol projelerine odaklanacaklarını 

ifade etmiştir.635 Bu gibi örnekler bize bir yandan AB ülkelerinin yaklaşımını 

göstermekte bir yandan da Bosna’nın geleceği konusunda fikir yürütürken ışık 

tutmaktadır. 

BH, uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından potansiyel bir çatışma alanı 

olarak görülmekte ve her an oluşabilecek bir soruna karşı çözümler üretilmeye 

çalışılmaktadır. BH’te ki karmaşıklığın giderilmesi, oluşabilecek herhangi bir 

                                                           
632  European Union, http://europa.ba/?page_id=640 (21.05.2018) 
633  Faruk Yalvaç, Rousseau ve Uluslararası İlişkiler, 3.baskı, Ankara: Phoneix 

Yayınevi,2008, s.92. 
634  DW, Bosna Hersek'in AB yolu, 17.02.2016, http://www.dw.com/tr/bosna-hersekin-ab-

yolu/a-19052643 (04.03.2018). 
635  Time Balkan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’un Bosna Hersek temasları devam ediyor, 

27 Ekim 2017,http://timebalkan.com/bulgaristan-basbakani-borisovun-bosna-hersek-
temaslari-devam-ediyor/ (15.12.2017).  

http://europa.ba/?page_id=640
http://www.dw.com/tr/bosna-hersekin-ab-yolu/a-19052643
http://www.dw.com/tr/bosna-hersekin-ab-yolu/a-19052643
http://timebalkan.com/bulgaristan-basbakani-borisovun-bosna-hersek-temaslari-devam-ediyor/
http://timebalkan.com/bulgaristan-basbakani-borisovun-bosna-hersek-temaslari-devam-ediyor/
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çatışmanın yaşanmaması için AB ve NATO üyeliği bir çözüm olarak gündeme 

gelmektedir. 

BH, DBA ile yeniden yapılandırılmış olan bir devlettir. Bu Antlaşma, her ne 

kadar ülkedeki savaş halinin sona ermesini sağlasa da etnik unsurlar arasındaki 

problemlerin giderilmesine katkı sağlamamıştır. Aksine ülkede etnik temelli bir 

sistem kurularak, ilerde tekrar yaşanabilecek bir çatışmaya ihtimal oluşturulmuştur. 
Ülkenin geleceğinin belirsizliği de ülke vatandaşlarının diğer ülkelere daha çok da 

AB ülkelerine göç etmelerine neden olmaktadır. Bu göç hareketliliği ülkedeki 

potansiyel iş gücünün kaybedilmesine neden olurken bir yandan da AB ülkelerine 

bir ekonomik yük getirmektedir. Ekonomik yükün yanı sıra Bosna Savaşı sırasında 

ülkeye yerleşmiş olabilecek terör gruplarının bu ülkelere geçişi AB’yi tedirgin 

etmektedir. 

BH bölünme tehlikesi ihtimali bulunan bir ülkedir. Bosnalı Sırplar, 

Sırbistan’a katılmak isterken, Bosnalı Hırvatlar ise Hırvatistan’a katılmak 

istemektedir. Ancak ülkede oluşabilecek bir çatışma halinin hiçbir tarafa bir kazanç 

sağlamayacağı gerçektir. Taraflar yaşanan bir olumsuzlukta her ne kadar kendi 

çıkarlarının karşılığını almış gibi gözükse de hem ekonomik hem de güç olarak 

zarara uğrayacaklardır. Bu yüzden taraflar isteklerini çatışmadan barışçıl yollardan 

kazanma yolunu aramaktadırlar. Bir toplumu çıkarlar birleştirirken, çatışmalar 

dağılmayı getirmektedir.636 Bu anlam da Bosna’da bulunan etnik unsurlar da nasıl 

DBA’da bir araya gelmeyi kabul ettiyse AB üyeliği için gereken adımlarda da 

tavizler vereceklerdir. Her ne kadar ülkedeki etnik yapılanma ve toplum arasındaki 

sessiz çatışma buna izin vermeyecek gibi gözükse de AB üyeliğinin getireceği 

kazanç düşünülerek ve AB politikalarının doğru bir şekilde ülkede hayata 

geçirilmesiyle AB üyeliği gerçekleşecektir. 

AB üyeliğinin gerçekleşmesiyle ülkedeki ekonomik, siyasi ve sosyal yönde 

ilerlemeler kaydedilecektir. Bu ilerlemelerde bir yandan BH’de yaşanması 

muhtemel görünen çatışmaların yaşanma olasılığını azaltarak ülkenin refahını 

artıracak bir yandan da AB’nin güvenlik endişelerini gidermesine ve bölgedeki 

etkisini artırmasına olumlu katkı yapacaktır. AB Yüksek Temsilcisi 

Paddy Ashdown da dediği gibi “AB burada yaşayan herkesin geleceğidir. Burada 

ki tüm politik partiler, aşırı sağcılardan aşırı solculara kadar aynı yerde 

buluşuyorlar: AB’ye girmek. Bu ülkeyi bir arada tutan şey bu” ifadelerini 

kullanmıştır.637  

 

 

                                                           
636  Yalvaç,a.g.e., s.100. 
637  Avar, a.g.e., s.51. 
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SONUÇ: 

Dayton Barış Antlaşmasıyla BH, üç ayrı bölgeye ayrılmış ve Bosna’da 

bulunan Sırp-Hırvat-Boşnak unsurlar arasındaki ayrımı daha da belirginleştirmiştir. 

Sırp ve Hırvatların komşu iki devletin (Sırbistan ve Hırvatistan) etnik unsurları 

olması da BH için bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle bu devletlerin Büyük 

Sırbistan ve Büyük Hırvatistan kurma gibi tarihi emelleri unutmamalarından dolayı 

sorunların yaşanma olasılığı artmaktadır. Bundan dolayı devlet içinde etnik 

farklılığa bağlı olarak her an bir çatışma ihtimali bulunmaktadır. Avrupa’nın 

ortasında böyle olası bir çatışmanın olması da bölgesel ve küresel büyük bir krize 

yol açabilecektir.  

BH’nin AB ülkelerinin topraklarına sınırı olması, bölgesel güç olma 

yolunda daha geniş bir alana sahip olarak nüfuzunu hem demografik hem 
ekonomik hem de siyasi açıdan artırmak istemesinde etkili bir bölgedir. BH’nin 

ekonomik anlamda yetersiz ve siyasi açıdan karışık olması AB için ilk etapta 

bakıldığında olumsuz gibi görünse de genişlemenin ilerleyen aşamalarında BH’nin 
AB’ye olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu konuda AB, LH 
çerçevesinde rasyonel tercih kuramının ilerde kazanılacak yarar için şimdi feda 

edilecek maliyetleri önemsiz kılmak ilkesini politikasında uygulamaktadır. Bunun 

örneği MDA ülkelerinin ve Kıbrıs’ın AB üyeliğine kabul edilmesinde 

görülmektedir.  

BH, AB için hem güvenliğin sağlanması hem de Rusya Federasyonu’nun 

Sırplar üzerindeki nüfuzunu kırmak açısından önemlidir. Rusya Federasyonu’nun 

tarihsel geçmiş, Ortodoks-Slav kardeşliği gibi nedenlerle Bosna’da bulunan Sırp 

halka yakın olması ilerde oluşabilecek herhangi bir çatışma durumunda, Rusya 

Federasyonu’nun da soruna müdahil olarak krizin büyümesini beraberinde 

getirecektir. BH, dünya siyasetinin şekillenmesinde kilit bir bölge olma niteliğine 

sahiptir. Bosna’da yaşanacak bir olumsuzluğun diğer bölgelere sıçramasının 

muhtemel olması AB’nin tehditlere karşı savunmasız olmasına yol açabilecektir. 

Bu nedenle AB, BH’yi kendi çatısı altına katarak olası bu tehlikelere karşı da 

önlem almaya çalışacaktır. 

BH’nin 20 Eylül 2016 tarihinde AB’ne tam üyelik başvurusu yapmasıyla 

AB’ne üyeliğin Bosna’daki etnik farklılıklardan kaynaklanan sorunların 

giderilmesinde bir çözüm olup olmayacağı üzerine düşünceler ortaya konulmuştur. 

Bu fikirler ışığında yola çıkılan bu çalışma da AB üyeliğinin Bosna’daki sorunlara 

bir çözüm olacağı savunulmuştur.  

Andrew Moravcsik’in savunucusu olduğu LH’nin kendinden önceki 

entegrasyon teorilerinin bir karması olması, baskı-çıkar grupları ve hükümet dışı 

aktörlerin tercihlerinin de etkili olduğunu savunması, devletin ulusal tercihlerini 

ortaya koyarken jeopolitik ve güvenlik unsurlarına yer vermesi, uluslararası 
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konjonktürün de bir gerçeği olan karşılıklı bağımlılık söyleminin LH ile 

eklemlenmesi bu teori üzerinden savununun yapılmasında etkili olmuştur. Ayrıca 

BH’nin AB’ne entegre olmasında, sorunlara bir çözüm yolu ortaya koyma 

noktasında etkili olan parametrelerin açıklanmasında da LH yol gösterici 

niteliktedir. 

LH’nin AB’ye entegre olmada ele aldığı coğrafya, ekonomi, güvenlik, 

kurumsal yetkilendirme gibi öğeleri BH-AB ilişkilerinin temel dinamiklerini 

oluşturan etnik unsurlar, ekonomi-işbirliği, güvenlik konularıyla 

bağlantılandırılarak analiz edilmiştir. İlişkilerde ki kurumsal yetkilendirme öğesi 

ise AB adına görev yapan Yüksek Temsilcilik ile kurulmuştur.  

Bosna’da Dayton Barış Antlaşması sonrasında daha da belirgin hale gelen 

etnik farklılıklar, günümüzde Bosna’nın hem iç hem de dış politikasında zorluklara 

neden olmaktadır. Dayton ile içte iki devlet bir özerk yapı olmak üzere 3’e bölünen 

ülkede BHF ve RS’nin ayrı polis birimlerine sahip olması, diğer devletlerle ikili 

ilişkiler kurabilmeleri ülkeyi içinden çıkılmaz bir hale sokarken dış politikayı da 

istikrarsızlığa sürüklemektedir. Bunu üzerine 2008 yılında AB’nin isteğiyle ortak 
bir polis birimi kurulmuştur. Bu gelişme Bosna da birbirine karşı muhalif hareket 

eden etnik grupların, AB’nin yönlendirmesiyle ortak hareket edebileceklerini 

gösteren ve AB ile kurulacak ilişkinin BH açısından olumlu gelişmeler 

doğuracağını göstermesi adına önemlidir. 

AB ile entegrasyon sürecinin AB’nin bütünleştirici gücüyle etnik gruplar 

arasındaki sorunları çözmede uyum göstermelerine yol açacağı düşünülmektedir. 

BH-AB ilişkilerinde olumlu olarak nitelendirilebilecek ve AB çatısı altında 

Bosna’daki etnik grupların uyum sağlayabileceğini gösteren ortak polis biriminin 

kurulmasının yanı sıra BH’nin 1991 nüfus sayımından sonra 2013 yılında yeni 

nüfus sayımının AB isteği ile yapılması ve 6 Mart 2018 tarihinde Mostar’da 

gerçekleştirilen Sırbistan, Hırvatistan ve BH cumhurbaşkanlarının bir araya geldiği 

Zirve de bunun kanıtı niteliğindedir.  

Bu Zirve’de önceliğin AB süreci olduğu belirtilmiş ve üç ülke arasındaki 

meselelerin çözümü için neler yapılabileceği, ekonomi ve altyapı alanlarında iş 

birliğinin sağlanması konuları ele alınmıştır. Bu zirve üç ülkenin yıllar sonra 

çözüm arayışı içine girmesi ve bunda AB’nin etkisinin görülmesi açısından önemli 

bir gelişmedir. 

BH üyeliğine Bosna’nın yakın çevresinde bulunan Hırvatistan, Bulgaristan 

gibi AB üyesi ülkelerin her fırsatta desteğini bildirmesi de BH-AB ilişkileri için 

olumlu bir sürecin yaşanmasını sağlamaktadır. Ayrıca Bosna’nın komşusu olan 

Sırbistan’ın da AB üyeliği çerçevesinde dış politikasını sürdürmesi, Bosna’daki 

Sırp Cumhuriyeti’nin muhalefetini dindiren bir unsur olması açısından önemlidir.  

BH-AB ilişkilerinin gelişiminde bir engel oluşturan konular da 

bulunmaktadır. Bunlar; siyasi liderlerin olumsuz tavrı, Bosna’da yaşayan tüm etnik 
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grupların aynı haklardan yararlanmasını içeren Sejdic Finci Kararı’nın ve 

Mostar’ın statüsünden kaynaklanan ve bu nedenle seçimlerin yapılamadığı Mostar 

sorunuyla alakalı çözüm önerisi getiren 2010 BH Anayasa Mahkemesi kararının 

uygulanamamasıdır. 

Bu çalışma da BH’te yaşanan olumlu ilerlemelerin AB desteğiyle 

gerçekleştiği ve etnik grupların birbirine olan muhalefetinin giderilmesinde AB’nin 

kurumsal bağını oluşturan Yüksek Temsilciliğin arabuluculuğu ile reformların 

gerçekleştiği görülmüştür. LH’nin varsayımlarını oluşturan devletlerarası 

pazarlığın, ulusal tercihlerin ve kurumsal yetkilendirme önermelerinin BH’nin 

sorunlarının giderilmesinde bir yöntem olduğu ortaya konmuştur.  
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MAKEDONYA CUMHURİYETİ'NDEKİ SİYASİ PARTİLERİN 

İSİM KRİZİ'NİN ÇÖZÜM SÜRECİNDEKİ ROLLERİ 

Nazlı TEKEŞANOSKA* 

ÖZET 

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin kurucusu ve yegâne devlet 

başkanı Josip Broz Tito, etnik ve dinsel çekişmeleri engelleyerek ülkenin istikrarını 

pekiştirmekle kalmamış, izlediği bağımsız dış siyaset sayesinde hem doğu hem de 

batı ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmuştur. Lakin bu istikrar Tito'nun vefatına kadar 

sürmüştür. Ülkede siyasi değişimler, giderek kötüleşen ekonomi ile çok-etnikli ve 
çok-dinli ülkedeki halkların bastırılmış milliyetçi reaksiyonlarının giderek 

artmasına sebep olmuştur. Bu reaksiyonların sınır anlaşmazlıkları ile birleşmesi 

sonucu ortaya çıkan sorunlar federal yapının sonunu getirmiştir. Nihayetinde 

federal yapı çökmüş ve Yugoslavya 7 ulus-devlete bölünmüştür. Bu yeni 

devletlerden birisi olan Makedonya Cumhuriyeti 1991 yılındaki Parlamento kararı 

ve sonrasındaki referandum sonucu bağımsızlığını ilan etmiştir. Kurulduğu günden 

beri hem içişlerinde hem de dışişlerinde yaşadığı krizlerle Avrupa'nın önemli 

gündem maddelerinden biri haline gelen Makedonya, ismini bağımsızlığından daha 
çok Yunanistan ile yaşadığı isim anlaşmazlığı ile duyurmuştur. Tüm Yugoslavya 

ardılı ülkelerde olduğu gibi Makedonya siyasetinde de en önemli rol oynayan 

partiler ulus-devleti savunan milliyetçi partiler ve Yugoslavya'daki sol geleneği 

sürdüren sosyal demokrat partilerdir. Bunun yanında ülkedeki etnik toplulukları 

temsil eden siyasi partiler de her dönem hükümet kurulum süreçlerinde önemli 

roller oynamaktadırlar. Makedonya Seçim Sistemi sebebiyle siyasi partiler 

seçimlere blok ya da ittifak olarak girmekte, bu da ülkedeki koalisyon kültürünü 

canlı tutmaktadır. Genelde milliyetçi siyasi partiler İç Makedon Devrimci Örgütü - 
Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) ile birlikte 
seçimlere katılırken sol tandanslı partiler ile Avrupa ve Atlantik Entegrasyonu 

destekçisi siyasi partiler Makedonya Sosyal Demokrat Birliği (SDSM) çatısı 

altında seçimlere katılmaktadırlar. Her ne kadar oy oranları etnik Makedon 

partilere göre düşük olsa da etnik Arnavut partiler her hükümet kurulumu 

sürecinde belirleyici parti olmaktadırlar. Etnik Makedon ve etnik Arnavutları 

birleştiren ortak payda Avrupa ve Atlantik Entegrasyonu iken isim anlaşmazlığı, 

Makedonya'nın nihai hedefi olan AB ve NATO üyeliğini engellemektedir. Bu 

bildirinin yazımı esnasında isim anlaşmazlığının çözümünde sona gelinmiş olup 30 

Eylül tarihinde, ülkenin anayasal isminin Yunanistan ile mutabakat içinde 

önerildiği şekliyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi halk 

oyuna sunulacaktır. Bu bildiride, halihazırdaki ismiyle Makedonya'nın Yunanistan 

                                                           
*  Uluslararası Balkan Üniversitesi 
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ile yaşadığı isim anlaşmazlığının tarihine değinilmiş olup, 2001 yılındaki 

çatışmanın öncesinde ve sonrasında, etnik Arnavut siyasi partiler ile etnik 

Makedon siyasi partilerin isim anlaşmazlığına yaklaşımları çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Sorunun bugüne yansımaları, ülkenin nihai AB ve NATO üyelik 
perspektifi açısından tarihi önem arz eden, 11 Aralık 2017 Makedonya 

Cumhuriyeti Erken Parlamento Seçimleri sonucu değişen iktidarla beraber değişen 

konjonktür içinde değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makedonya, Yunanistan, İsim Sorunu, Etnik Gruplar, 
Siyasi Partiler. 
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Panel 31 (J. Er Bahadır AYDIN Salonu) 

(3.GÜN-SAAT: 10: 00–11: 30) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Necip ARMAN 
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“Harici, Selefi ve Vehhabi İdeolojiler Özelinde Orta Doğu’daki 

Radikal Ve Aşırıcı Hareketlerin Türkiye’ye Etkileri” 
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ÇİN’İN AFRİKA POLİTİKASI: YUMUŞAK GÜÇ YAKLAŞIMI* 

Özlem Zerrin KEYVAN* 

ÖZET  

Avrupalı ülkelerin doğrudan sömürgeci geçmişinden farklı olarak Çin, 

Afrika’ya çıkarlarını ve varlığını arttırmak için yaklaşmaktadır. Çin’in Afrika ile 

ilişkileri ve rolü yeni değildir, Nisan 1955'te Bandung Konferansı'ndan bu yana, 

Çin Afrika'daki etkisini hızla genişletmiştir. Çin'in egemenliğe ve toprak 

bütünlüğüne saygı, karşılıklı saldırmazlık, başka devletlerin iç işlerine müdahale 

etmeme, eşitlik ve karşılıklı fayda, barış içinde bir arada yaşama olan beş temel 

prensibi belirlediği konferans, Endonezya'nın Bandung kentinde yeni bağımsız 

Afrika ve Asya ülkeleri ile birlikte gerçekleşmiştir. Bütün bunlar Çin'in sömürgeci 

güçlerden farklı olduğunu göstermiştir. Çin oluşturduğu bu olumlu algıyı daha da 

geliştirmek için yumuşak gücün kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmıştır.  

Kıtanın doğal kaynaklar bakımından zengin olması Çin yatırımları ve Çinli 

şirketler için kıtayı büyük bir çekim merkezi haline getirmiştir. Çin yatırımlarının 

Afrika’ya akışı analiz edildiğinde, ekonomik işbirliği her iki taraf için kazan-kazan 
durumu yaratmaktadır. 2018 yılında Pekin’de gerçekleştirilen Çin-Afrika İşbirliği 

Forumu (FOCAC), Afrika’da Çin ile Kuşak ve Yol Girişimindeki (BRI) ticari 

işbirliği ağını önemli bir adım olarak vurgulamıştır. Çin’in Afrika’daki yatırımları 

Kuşak ve Yol girişimi ile uyum göstermektedir.  

Çin’in Afrika ile ilgilenmesinin başlıca nedeni ticaret ve yatırımlar değildir. 

Bu çalışmada, Çin’in Afrika’daki nüfuz arayışının hedefleri, stratejileri ve etkileri 
ile ilgili bir değerlendirme sunulacaktır. Bu değerlendirme ile Çin’in bölgede etkili 

olarak kullandığı yumuşak güç kaynaklarına değinilecektir. Bu kapsamda Çin'in 

Afrika’daki hedeflerine ulaşmak için pragmatik bir yaklaşım sergilediği sonucuna 

varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çin, Afrika, Çin-Afrika İşbirliği Forumu, Yumuşak 

Güç, Barışçıl Yükseliş. 

CHINA’S AFRICAN POLICY: SOFT POWER APPROACH 

ABSTRACT:  

Unlike the direct European colonial control, China approaches Africa to 
increase interests and presence in the region. China's relations with and role in 
Africa are not new, since the April 1955 Bandung Conference, China has been 
rapidly expanding its influence in Africa. The conference, which China set forth 
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the five principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual 
non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and 
mutual benefit, and peaceful coexistence, was held in Bandung, Indonesia to bring 
together the newly independent Afro-Asian states. All of these principles were to 
show that China was different from colonial powers. China has employed various 
tools of soft power's sources to to further improve China's positive image. 

Africa, due to natural resources wealth, has received special attention from 
China’s state-owned firms and investments. When analyzed the flow of Chinese 
investment to Africa, economic cooperation has created “win-win” situation for 

both side. China-Africa Cooperation Forum (FOCAC), held in 2018 in Beijing, put 
strong emphasis on Belt and Road trade cooperation network with China in Africa 
as a crucially important step. Chinese investment in Africa also fits into Belt and 
Road initiative.  

China's principal interest in the continent is not only trade and investments. 
This paper looks more closely at the objectives, strategies and impacts of China's 
search for influence in Africa. The sources and extent of Chinese soft power in the 
region. In this context, it is concluded that China has a pragmatic approach to 
achieve its goals in Africa. 

Key Words:China, Africa, The Forum on China-Africa Cooperation, Soft 
Power, Peaceful Rise. 

GİRİŞ 

Çin’in kuruluşundan bu yana, Afrika Çin'in dış politikasında önemli bir rol 

oynamıştır. 1978 yılında reformlar ve açık kapı politikasını yürürlüğe koyana kadar 

Çin, Afrika politikasını siyasi beklentileri çerçevesinde görmüştür. Çin’in hızlı 

büyümesi, Afrika ile ilişkilerinin beklentilerini değiştirmiştir. Çin, Afrika için bir 

geliştirme modeli ve alternatif bir ticaret ortağı halini almıştır. 2000’li yıllardan 

itibaren Çin “sorumlu” sıfatıyla iyi komşuluk politikalarını sürdürerek Çin-Afrika 
İşbirliği Forumuyla birlikte ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır. Böylece Çin, 

Afrika kalkınmasını desteklemede olumlu bir rol oynamıştır. 

Çin’in Afrika’daki siyasi ve ekonomik çekiciliği kıtada önemli bir aktör 

haline gelmesini sağlamıştır. Çin, özellikle de “kazan-kazan” stratejisi bağlamında 

Afrika ülkelerinde olumlu bir imaj yaratmaya büyük çaba sarf etmiştir. Bunun 

içinde Afrika kıtasında yumuşak güç kaynaklarını kullanmaktadır. Bu çalışmada 

Afrika ve Çin arasındaki ilişkiler yumuşak güç yaklaşımı üzerinden 

değerlendirilecektir. Bu amaçla öncelikli olarak yumuşak güç kavramı ele 

alınacaktır, akabinde Çin’in yumuşak güç unsurlarına ve Afrika’da kullandığı 

yumuşak güç kaynaklarına değinilerek Çin’in Afrika ile ilgilenmesinin nedenleri 

tartışılacaktır. Sonuç olarak, bu çalışmada Çin'in Afrika üzerindeki etkisini 
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doğrudan ve dolaylı yumuşak güç kaynakları arasındaki ayrımı dikkate alarak 

incelenecektir. 

YUMUŞAK GÜÇ TEORISI 

Joseph Nye, ilk defa 1990 yılında ABD’nin artık küresel bir güç olmadığı 

iddiasını tartışan “Liderliğe Zorunluluk: Amerikan Gücünün Değişen Doğası 

(Bound To Lead The Changing Nature of American Power)” adlı kitabında ve aynı 

yıl yayımlanan makalesinde yeni güç olarak yumuşak güç terimini kullanmıştır. 

Yumuşak güç terimini kullanımının asıl amacı, ABD’nin dünyanın lider süper 

gücü olarak konumunu koruyacağını göstermek olmuştur.  

Yumuşak güç, zorlama, tehdit, ödeme, yaptırımlardan ziyade cazibe ve ikna 

yoluyla istediklerini elde etme ve tercihleri olumlu yönde etkileme yeteneğidir. 

Yumuşak güç doğası gereği dış politika hedeflerine ulaşmak için güçlü bir araçtır. 

Bir ülkenin uluslararası arenada siyasi ve ekonomik hedeflerine ulaşmasını 

kolaylaştırır. Soğuk Savaş döneminde, ABD’nin yumuşak gücü siyasi hedeflerine 

ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır. ABD'yi ziyaret eden Sovyet bilim adamları 

insan haklarının ve liberalleşmenin en önemli savunucusu haline gelmiştir.638 
Soğuk Savaş sonrası dönemde “terörizm karşıtı koalisyondaki liderlerin yarısı bir 

zamanlar ABD’nin kültürel ve akademik değişim programlarına katılmışlardır.639 

Nye, üç ana yumuşak güç kaynağı olduğunu savunmuştur: kültür, siyasi 

değerler ve dış politika640. Öte yandan, kamu diplomasisi ve ikili ve çok taraflı 

diplomasi yumuşak güç olarak kabul edilmektedir. Yumuşak güç, herhangi bir 

tehdit veya değişim içermemelidir. Yumuşak gücün kaynakları, sert güçten ayıran 

unsurlardır ve hedeflere ulaşmak için geleneksel zorlama ve teşvik araçlarından 

farklılık gösterir. Sert güç, tehdit, zorlama, ödeme ve yaptırımlar şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Nye’in görüşüne göre, ekonomik güç yumuşak güce dahil 

edilmemelidir. Ekonomik ve askeri yapı, askeri işbirliği ve eğitim programları gibi 

bazı durumlarda sert güç kaynaklarının da yumuşak güç yarattığını kabul 

etmektedir. 641 

Ticaret dışı ve endüstriyel olmayan yatırımlar “yumuşak güç” kategorisine 

yerleştirilirken, doğrudan ve dolaylı yumuşak güç arasında bir ayrım 

                                                           

* Öğretim Görevlisi Dr, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, 
ozkeyvan@hacettepe.edu.tr 

638  Joseph Nye, Soft power: The Means to Success in World Politics, (New York: Public 
Affairs, 2004),45. 

639  Nye, Soft power: The Means to Success in World Politics, 110. 
640  Nye, Soft power: The Means to Success in World Politics,6 
641  Joseph Nye, The Future of Power, (New York: Public Affairs, 2011),85-86. 
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yapılmaktadır. Doğrudan yumuşak güç, kurumsal bir yatırımdır ve altyapı veya 

kurumlara doğrudan yatırım yapılmasını gerektirmektedir. Dolaylı yumuşak güç 

bireysel bir yatırımdır ve burs veya mesleki gelişim programları aracılığıyla bireye 

yatırım yapmayı içermektedir.  

ÇIN’IN YUMUŞAK GÜCÜ 

Nye’nin “Bound to Lead” adlı kitabının, 1992 yılında Çin’de 

yayımlanmasıyla beraber Devlet Başkanı Jiang Zemin'in baş danışmanı Wang 

Huning, Fudan University Journal (1993) dergisinde Çin'in yumuşak gücünün 

güçlendirilmesi gerekliliğini vurgulayan bir makale yazmıştır.642 Hu Jintao 
döneminde, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) önde gelen liderleri Çin’in yumuşak 

gücünün güçlendirilmesine daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. 2007 yılında 

Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, 17. Çin Komünist Partisi Kongresi'nde ülkenin 

yumuşak gücünün bir parçası olarak kültürün geliştirilmesi gerektiği vurgusunda 

bulunmuştur. Çin’in yumuşak gücünün ana kaynakları kültürel diplomasi, çok 

taraflı diplomasi ve denizaşırı yardım programlarından oluşmaktadır. 643 Çin’in 

yumuşak gücü, Çin uygarlığı, gelişim modeli, barışçıl yükselme ve barışçıl gelişim 

teorileri olmak üzere üç kaynağa bağlıdır.  

Çin'in geleneksel kültürünü Konfüçyanizm oluşturmaktadır. Çin aynı 

zamanda bu yumuşak güç kaynağını Konfüçyüs Enstitüsü aracılığıyla sistematik 

olarak güçlendirmeye çalışmaktadır. İngiltere'nin British Council, Almanya’nın 

Goethe Institut of Germany benzeri olarak kurulan Konfüçyüs Enstitüsü’nün 

misyonu, Çin dilinin ve kültürünün öğrenilmesini sağlamaktır.  

Geleneksel kültürüne ek olarak, Pekin Uzlaşması da Çin'in yaygın olarak 
adlandırılan bir yumuşak güç kaynağıdır. Çin’in siyasal sistemini 

demokratikleştirmeden gelişimini gerçekleştiren ekonomik kalkınma modeli olarak 

yorumlanmaktadır. Afrika ve Latin Amerika gibi diğer gelişmekte olan bölgelerde 

daha güçlü bir yumuşak güç kaynağı olarak görülmektedir.  

Yumuşak bir güç kaynağı olarak dış politika, uluslararası kuruluşlara ve 

kurumlara ve iyi komşuluk politikalarına katılımı içermektedir. Uluslararası 

örgütlenmeye, bölgesel örgütlenmeye ve BM Barış Gücü Operasyonlarına katılım, 
Çin'in sorumlu ve işbirliğini savunan yapıcı bir ülke olarak iyi bir izlenim 

bırakmasına yardımcı olmaktadır. Bölgesel uyuşmazlıkların çözümü ve “Barışçıl 

                                                           

642  Liu Debin, 刘德斌 “Ruanshilishuode Youlai yu Fazhan”, “软实力硕的由来与发展, 
The origin and the development of soft power], Jilindaxue Shehuikexue Xuebao [Jilin 
University Journal of Social Science),4, 2004,60.  

643  Mingjiang Li, “Soft power in Chinese discourse: Popularity and prospect”, Soft 

power: China’s emerging strategy in international politics, Li Mingjiang (ed.), 
(Plymouth: Lexington Books, 2009), 25.  
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Yükselme Teorisi”, “Barışçıl Gelişim Teorisi”, “Ahenkli Dünya” ve “Çin Rüyası” 

kavramları iyi komşuluk politikaları olarak kabul edilmekte ve bu diplomatik 

ilkeler Konfüçyanizmden etkilenmiştir. 

Her ne kadar yumuşak güç ilk olarak ABD’nin gücünü kaybedip 

kaybetmediği tartışmalarından dolayı ortaya çıkmış olsa da, Çin'in yumuşak gücü 

literatürde en fazla ilgiyi çeken konu halini almıştır. Çin’in yumuşak gücünün artan 

etkisi, bazı bölgelerdeki güç dengesini potansiyel olarak değiştirmesi ve özellikle 

ABD’nin nüfuzunu azaltması nedeniyle endişe yaratmaktadır. Çin'in Afrika’daki 

yumuşak gücünün artan etkisi ABD’nin ve bölgedeki eski Avrupa sömürge 

ülkelerinin etkisini azaltmaktadır. Çin’in yumuşak gücü gelişmiş ülkelere göre 

demokratik olmayan ülkelerde daha başarılı olduğunu açıkça göstermektedir. 

Çin’in yumuşak gücünün karmaşıklığının yanı sıra, ABD’ye ve mevcut dünya 

düzenine karşı bir tehdit oluşturmamasının nedeni Çin’in yumuşak gücünün 

etkisinin beklenildiğinden zayıf olmasıdır. Nye, Çin'in yumuşak gücünün zayıf 

olmasının nedeninin Çin’deki sivil toplumun kültürel faaliyetlerinin baskı altında 

olması olarak savunmuştur.644 Kültür ürünlerinin bilinmemesi, sosyal gelişmedeki 

başarısızlık, diktatörlerle bağlantılar, radikal milliyetçi düşünceler, insan hakları 

meseleleri, azınlık hakları ve birleşme (Tayvan) Çin'in yumuşak gücünün zayıf 

noktalarını oluşturmaktadır.645 Çin'in geleneksel kültürü güçlü olsa da; kültürel 

simgeler, filmler veya marka adları gibi kültür ürünleri hala ABD, Avrupa ve 

Japonya'nınki kadar tanınmamaktadır. Başarılı ekonomik gelişmesine rağmen, 

eğitim ve sağlık hizmetleri gibi sosyal gelişimindeki gecikmeler, eşitsizlik, 

yolsuzluk Çin'in yumuşak gücünün çekiciliğine zarar vermektedir.  

ÇIN’IN AFRIKA’DAKI YUMUŞAK GÜÇ KAYNAKLARI 

1800'lerden Afrika'nın siyasi sınırlarının şekillendirdiği 20. yüzyılın 

başlarına kadar devam eden sömürgecilik döneminde Avrupalı güçler o dönemin 

ana sömürgecileri olarak Afrika'nın yerli topluluklarını kültürel, ekonomik, siyasi 

ve dini olarak etkilemeyi başarmışlardır. Kıta, köle ticareti için açık bir pazar alanı 

halini almıştır. Kolonileşme, Afrika'daki devlet yapılanmasını ve gelişimini 

engellemiştir. Doğal kaynaklar, özellikle petrol ve değerli mineraller 

keşfedildiğinde, devletlerin liderlik ve kaynakların kontrolü mücadeleleri 

uluslararası aktörlerin bölgeye nüfuzunu kolaylaştırmıştır.  

                                                           
644  Joseph Nye, China's Soft Power Deficit, The Wall Street Journal, 

http://search.proquest.com/docview/1011597983?accountid=14556, 2012, (e.t. 25 
Eylül 2018). 

645  Yanzhong Huang ve Sheng Ding, “Dragon’s underbelly: An Analysis of China’s Soft 
Power”, East Asia, 23/ 4, (2006), 22-44. 
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1955 yılında Endonezya'da düzenlenen Asya-Afrika Konferansı olarak 

bilinen Bandung Konferansı ile ilk kez Çin – Afrika ilişkilerinin gelişmesi adına 

önemli bir siyasi ortam oluşturulmuştur.646 Oluşan yakın ikili ilişkiler, anti-
sömürgeciliğe ilişkin ortak ideolojik inançların yanı sıra, karşılıklı yarara, ortaklığa 

ve ticarete vurgu yapmaktadır. Her iki ülkeye dayalı işbirliği, üçüncü dünyanın bir 

parçası olarak kabul edilmiştir.647 Afrika ve Çin arasındaki ilişkiler bu yüzyılın 

başından beri, Çin'in bölgeler arası diplomasisine artan güvenin en dikkat çeken 

örneklerinden biri haline almış ve bu sayede gelişmekte olan bölgelerle ticaretinin 

gelişmesi konusundaki kararlılığının altını çizmiştir.648 Çin’in Afrika ile 

ilgilenmesinin nedenleri, bölgedeki politikasının temellerini oluşturmaktadır. 

Özellikle 1978 yılındaki Çin’in ekonomik reformları sonrasında dış politikasında 

ortaya çıkan bir yönelimdir. Afrika, Çin’in gelişme modeline ilgi duymaktadır. 

Çin, kendi ekonomik gelişim modelini dış politika ilkelerine tezat olduğu 

gerekçesiyle Afrika’da empoze etmeye karşı bir duruş sergilemektedir.649 Çin’in 

gelişim modelinin başarısı, Batılı ve demokratik olmayan Afrika ülkeleriyle olan 

ilişkiler, Çin için Afrika’yı giderek daha önemli bir hedef haline getirmiştir. Çin, 

Afrika’yı gelişmekte olan dünyadaki Batılı uygulamalarından ayırmak için önemli 

bir araç olarak kullanmaktadır. Afrika'daki sömürgeci geçmişle bağlantısının 

olmaması, diğer büyük güçlerden ayrılmasını kolaylaştırmıştır. Çin'in “büyük güç” 

statüsünü geliştirmek için “yumuşak gücünü geliştirme konusunda ilgisini 

artırmıştır.  

Çin'in yumuşak gücünün başlıca belirleyici araçları olarak burslar ve 

Konfüçyüs Enstitüleri dolaylı yumuşak gücünün bir parçasıdır; hastanelerin, 

demiryollarının ve futbol stadyumlarının yapımı gibi altyapı girişimleri ise 
doğrudan yumuşak gücün unsurlarını oluşturmaktadır .  

Çin’in yumuşak güç ̧ bağlamında öncelik verdiği Konfüçyüs Enstitüleri, 
Afrika ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görülmektedir. Afrika’da 54 
Konfüçyüs Enstitüsü bulunmaktadır. Güney Afrika 5, Kenya 4 Konfüçyüs 
Enstitüsü ile Afrika ülkeleri içinde en fazla Konfüçyüs Enstitüsü bulunan ülkeler 

                                                           
646  Piet Konings, “China and Africa: Building a Strategic Partnership”, Journal of 

Developing Societies, 23/3, (2007), 343. 
647  Jianjun Tu, “Sino-African Relations: Historical Development and Long-term 

Challenges”,China: An International Journal, 6/2, (2008), 331. 
648  Marc Lanteigne, Chinese Foreign Policy: An Introduction,(New York: Routledge, 

2009), 132. 
649  Zhongying Pang, “China’s Soft Power Dilemma: The Beijing Consensus Revisited”, 

Soft Power: China’s Emerging Strategy in International Politics, Mingjiang Li (ed.), 
(Plymouth: Lexington Books,2008), 125. 
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olarak öne çıkmaktadır.650 Eğitim desteği, Çin’in imajını geliştirmekte ve eğitimli 

gençler arasında Çin’in daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. 651 

Çin'in Afrika ülkelerindeki yumuşak güç yatırımının bir başka yönü, alt 

yapılarla görülen doğrudan yumuşak güç unsurlarıdır. Çin’in maddi desteği ile yeni 

parlamento binalarından, konferans merkezlerinden futbol stadyumlarına ve okul 
binalarına kadar birçok altyapı projeleri gerçekleştirilmiştir. Çin hükümeti 

Afrika’ya Washington Uzlaşması yerine Pekin Uzlaşmasını alternatif olarak 

sunmuştur.652Washington Uzlaşması ile karşılaştırıldığında, Pekin Uzlaşması 

yoksulluğu çözme konusunda bağlayıcı olmayan pragmatik yaklaşımlar sunmayı 

amaçlamıştır. Neoliberalizm ve serbest piyasa teorisi yerine, Çin Hükümeti çok 

yönlü problemleri esnek yaklaşımlarla çözmeye odaklanırken Afrikalı liderlere 

alternatif fırsatlar yaratmıştır. Çin yardımları ve yatırımları genellikle koşullara 

bağlı bulunmamaktadır. Çin Başbakanı Wen Jiabao, 2009 Çin-Afrika İşbirliği 

Forumunda Çin'in müdahaleci olmayan geleneksel politikasını vurgulayarak 

Afrika'ya yatırımının ve yardımının asla herhangi bir siyasi koşula bağlı olmadığını 

ve olmayacağını ifade etmiştir. 653 

ÇIN’IN AFRIKA İLE İLGILENMESININ NEDENLERI  

Çin’in son 20 yılda Afrika ülkelerine yaptığı yatırımın en büyük nedeninin 

doğal kaynaklara olan bağımlılığı olarak düşünülmektedir. Çin'in yalnızca 

Afrika'nın doğal kaynaklarıyla ilgilendiği geleneksel algının tersine, Afrika'daki 

çıkarları üç boyutu olan siyasi, ekonomik, güvenlik boyutlarını içermektedir. 

 

 

                                                           
650  “Chinese Language” Blooms in Africa, Hanban News, 

http://english.hanban.org/article/2018-09/05/content_743305.htm, (e.t. 20 Haziran 
2018). 

651  Rui, Yang, “China's Soft Power Projection in Higher Education”, International Higher 
Education, 46, (2015), 24-25. 

652  Anthony Yaw Baah & Herbect Jauch, “Chinese Investment in Africa: A Labour 
Perspective”, Accra and Windhoek African Labour Research Network, (2009), 85–

123. 
653  Wen Jiabao Premier of State Council of the People’s Republic of China at the opening 

Ceremony of the High-level Dialogue Between Chinese and African Leaders and 
Business Representatives And the Second Conference of Chinese and African 
Entrepreneurs, 2009, 
https://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/ltda/dscbzjhy/SP32009/t607552.htm, (e.t. 25 Ekim 
2018). 

http://english.hanban.org/article/2018-09/05/content_743305.htm
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SIYASI VE DIPLOMATIK BAĞLAR  

Çin’in kıtaya yaklaşımı dışarıya açılma (going-out) stratejisinin bir 
parçasıdır. Çin'in Afrika ülkeleri ile geliştirilen ilişkilerin, doğal kaynaklara olan 

ihtiyaçlar tarafından yönlendirildiği yönündeki argümanlara rağmen Afrika 

ülkelerinden diplomatik tanınma, BM ve uluslararası platformlarda tanınma, 

komünist rejimin siyasi meşruluğunu güçlendiren resmi bağların kurulması ve 

Tayvan meselesine bakış çerçevesinde ilişkiler geliştirmiş, yardım ve yatırımlarını 

bu hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmiştir.  

Kültür Devrimi sırasında Çin iç ekonomik sıkıntılarına rağmen, Afrika'ya 

büyük miktarda dış yardım sağlamıştır. Tanzanya-Zambiya Demiryolu için 988 

milyon yuan (¥) sıfır faizli kredi sağlamıştır ve demiryolu, Çin'in Afrika'ya 

sağladığı en büyük dış yardım projelerinden biri halini almıştır.654 Mao, 1965 
yılındaki ziyaretinde Tanzanya Başbakanı Nyerere'ye “Bizim gibi zorluklarınız 

var, ama bizim zorluklarımız sizinkilerden farklı. Demiryolu inşa etmeye yardımcı 

olmak için, kendimize demiryolu inşa etmekten vazgeçmeye hazırız.” demiştir.655 
ÇKP, iç siyasal meşruiyeti ve dış politika gündeminde ve özellikle de çok taraflı 

uluslararası forumlarda Afrika’nın desteğini aramış, 19 Afrika ülkesi ile diplomatik 

ilişkiler kurmuştur. Bu ülkeler; Ekvator Ginesi (1970), Etiyopya (1970), Nijerya 

(1971), Kamerun (1971), Sierra Leone (1971), Ruanda (1971), Senegal (1971), 
Mauritius (1972), Togo (1972), Madagaskar (1972), Çad (1972), Gine-Bissau 
(1974), Gabon (1974), Nijer (1974), Botsvana (1975), Mozambik (1975), 
Komorlar (1975), Cape Verde (1976) ve Seyşeller (1976). 656 Afrika ülkelerinin 

desteği Çin üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azaltmıştır. Afrika ülkelerinin 

çoğunluğunun Çin’in BM daimi üyesi olması için oy vermesiyle Afrika'nın siyasi 

önemi ve değeri daha net anlaşılmıştır. Afrika oyları, kararı destekleyen ülkelerin 

üçte birinden fazlasını temsil etmiştir. 657 Oylama sonrasında Mao "Bizi örgüte 

taşıyan Afrikalı siyah kardeşlerimizdir " demiştir.658  

                                                           

654  Yuan Wu, 袁武, China and Africa, 中国与非洲, (China Intercontinental Press, 
2006),49. 

655  Railway Symbolizes Sino-African Friendship, Xinhua News Agency June 23, 2006, 
http://www.china.org.cn/english/features/wenjiabaoafrica/172496.htm, (e.t. 23 Eylül 
2018). 

656  Chinese Ministry of Foreign Affairs, 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2913_665441/,(e.t. 15 Eylül 2018). 

657  African Expert Interprets the 55 Years of Sino-African Relations” 非洲专家解读中非 

 关系55年, China Talk, February 23 2011,http://fangtan.china.com.cn/2011-
02/21/content_21965753.htm, (e.t. 23 Eylül 2018). 

658  Qian Qichen, “Ten Episodes on China’s Diplomacy,”外交十记, January 2006, Ch. 8., 
http://www.99lib.net/book/626/20056.htm, (e.t. 12 Haziran 2018). 

http://www.china.org.cn/english/features/wenjiabaoafrica/172496.htm
http://www.99lib.net/book/626/20056.htm
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1982 yılında Afrika ile Çin arasındaki işbirliğinin dört ilkesi eşitlik, 

karşılıklı fayda, pratik sonuçlara vurgu, ilişkilerin çeşitlendirilmesi, ekonomik 

kalkınma olarak Çin tarafından başlatılmıştır.659 Çin’in ortaya koyduğu işbirliğinin 

dört ilkesinin ardından, Afrika ülkeleri ile bağlar geliştirilmeye devam etmiştir. 

1989 Tiananmen Meydanı olayından sonrasında Çin uluslararası izolasyon ve Batı 

yaptırımları ile karşı karşıya kalmıştır. Afrika ülkeleri Batı baskısına rağmen Çin’i 

desteklemeye devam etmiştir. Çin Dışişleri Bakanı Qian Qichen, Güney Afrika 

(Botsvana, Lesotho, Zimbabwe, Angola, Zambiya ve Mozambik) ülkeleri 

tarafından bölgeye davet edilmiştir.660 

2008 yılında Pekin Olimpiyatları'ndan önce Tibet meselesi, BM İnsan 

Hakları Konseyi'nde Çin için tartışmalı bir gündem yaratmıştır. Çin, Afrika 

ülkelerinin sessiz kalmasını ya da düşmanca eylemleri engellemek için Çin'in Tibet 

politikasını destekleyen ifadeler yayınlamasını beklemiştir. İnsan haklarından, 

bölgesel güvenceden Çin'in tüm çıkarlarını ilgilendiren konulara kadar Çin, 

Afrika'nın tarafında olacağına inanmaktadır. 54 Afrika ülkesi, BM üyesi 

devletlerinin dörtte birinden fazlasını oluşturduğundan, Afrika ülkelerinin Çin ile 

ilgili uluslararası meselelerde Çin’i desteklemeleri Çin'in dış politika 

hedeflerindendir.  

Çin’in Afrika’yla ilişkilerinde başlıca siyasi hedeflerinden biri de Tayvan’ın 

kıtadaki diplomatik varlığını sona erdirmektir. Çin, Afrika'nın Tek Çin politikasını 

benimsemesini ve Tayvan yerine Çin'in tek yasal temsilci olarak kabul edilmesini 

beklemektedir. Şu anda, iki Afrika ülkesi Swaziland ve São Tomé ve Príncipe, 

Tayvan ile diplomatik ilişkiler sürdürmektedir. Günümüzde büyük mali 

kaynaklarla Çin, diplomatik savaşı kazanmakta ve Tayvan’ı yavaş yavaş 

Afrika’dan çıkarmaktadır. Liberya hükümetinin 2003 yılında Tayvan'la diplomatik 

ilişkilerini sonlandırmasından sonra en büyük askeri birliği (600 asker)Çin, 

Liberya'ya göndermiştir. 661 

2000 yılında Çin’in Afrika’ya ilgisinin artmasıyla Afrikalı ortaklarıyla 

beraber yeni bir stratejik ortaklığın öncülüğünde işbirliğini güçlendirmek ve Çin'in 

Afrika söylemini yönetmek amaçlarıyla Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) 

kurulmuştur. Forum, siyasi diyalog ve istişarenin yanı sıra ekonomik, ticaret ve 

insandan insana işbirliği için kurulmuş bir platformdur. FOCAC Bakanlar 
konferansları Pekin'de ve Afrika kıtasında her üç yılda tüm Afrika ülkelerinin 

                                                           
659  Kerry Brown ve Zhang Chun, “China in Africa – Preparing for the Next Forum for 

China Africa Co- operation” Asia Programme Briefing Note: ASP 2009/02, Chatham 
House,5. 

660  Qian Qichen, January 2006. 
661  David Shinn,”Military and Security Relations: China, Africa and the Rest of the 

World”, China into Africa: Trade, Aid, and Influence, Robert I. Rotberg (ed.), 
(Brookings Institution Press, 2008),177. 
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temsilcilerini toplayarak dönüşümlü olarak düzenlenmektedir. 2006 yılında Çin, 

ilişkilerde yeni stratejik ortaklığı vurguladığı Afrika'ya yönelik politikasına dair ilk 

beyaz raporunu yayımlayarak Afrika ile yeni ilişkilerin parametreleri ortaya 

konulmuştur. Çin’in Afrika Politikası, yeni bir stratejik ortaklık türünün 

geliştirilmesini öngörmüştür. 

2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ilk yurtdışı ziyaretinde 

Tanzanya ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş, Tanzanya’da Julius Nyerere 

Uluslararası Kongre Merkezi'nde "Kalıcı Dostlar ve Daimi İnançlı Ortaklar" 

konuşmasında Afrika ile Çin arasındaki tarihi ilişkiyi vurgulamış ve Çin'in hiçbir 

koşul aramadan Afrika'ya gerekli yardımı sunmaya devam edeceğini söylemiştir. 
662 İkinci Afrika Politika Belgesi, 2015 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg 

kentindeki altıncı FOCAC zirvesi vesilesiyle yayımlanmıştır. Bu belgede, Çin ve 

Afrika'yı birbirine bağlayan çok sayıda stratejik çıkar ve zorlukların varlığı 

vurgulanmıştır ve bu nedenle daha da yakın bir işbirliğinin gerekliliği ifade 

edilmiştir.  

Çin, ABD'nin Darfur soykırımından dolayı Sudan hükümetine yaptırım 

çabalarını engellemiş, muhalif partileri şiddete maruz bırakan Zimbabwe'deki 

diktatör Robert Mugabe'ye seçimlerden önce yardım ederek iktidarda kalmasını 

sağlamıştır. 663 Çin’in bu yardımlarını demokratik ve şeffaf olmayan hileli 

yardımlar olarak tanımlanmıştır. 664 Çin’in içişlerine müdahale etmemeyi esas alan 

politikaları bazı Afrika hükümetleri için tercih edilse de, Çin'in insan hakları ve 

çalışma yasaları eksikliği, otoriter rejimlere desteği ve demokrasiyi teşvik etme 

girişimlerini engelleyen yardım politikaları Batı'nın iyi yönetişim, demokrasi ve 

ekonomik büyüme konusunda Afrika'da yaptığı ilerlemeyi olumsuz etkilediğine 
dair eleştiriler artmıştır.  

EKONOMIK BEKLENTILER 

2011 yılında, Çin’in o zamanki Başbakanı Wen Jiabao “Çin fakir olan 

Afrika’ya kendi kendine yardım etti. Tek bir damla petrol ya da bir ton mineral bile 

                                                           
662  Xi Jinping Delivers a Speech at the Julius Nyerere International Convention Center in 

Tanzania, Stressing China and Africa Will Always Remain Reliable Friends and 
Faithful Partners, 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpcf1_665694/t1025803.shtml, 
(e.t. 16 Eylül 2018). 

663  Joshua Eisenman ve Joshua, Kurlantzick, China's Africa Strategy, Current History, 
105/691, (2006), 223.  

664  Moises Naím,Rogue Aid, Foreign Policy, 159,(2007),96. 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpcf1_665694/t1025803.shtml
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çıkarmadık.” demiştir.665 Bu ifade, Çin’in Afrika’yı ekonomik yararlar yerine 
siyasi bağlar noktasında gördüğünü göstermiştir.  

İlk kez bir Çin Başbakanı Zhou Enlai 1964 yılına, 10 Afrika ülkesini ziyaret 

etmiş ve Dış Ekonomik ve Teknolojik Yardımın Sekiz İlkesini yayımlamıştır. Bu 

yardım ilkeleri, şunlardır:666 

1. Çin Hükümeti her zaman diğer ülkelere yardım sağlamada eşitlik ve 

karşılıklı yarar ilkesine dayanır. Böyle bir yardımı karşılıklı olarak görmektedir. 

2. Diğer ülkelere yardım sağlamada, Çin Hükümeti alıcı ülkelerin 

egemenliğine kesinlikle saygı duymaktadır ve hiçbir koşul veya herhangi bir 

ayrıcalık talep etmemektedir. 

3. Çin, faizsiz veya düşük faizli krediler şeklinde ekonomik yardım sağlar 

ve gerektiğinde ülkelerin yükünü hafifletecek şekilde geri ödeme süresini uzatır. 

4. Diğer ülkelere yardım sağlamada, Çin Hükümeti'nin amacı ülkeleri 

Çin'e bağımlı yapmanın aksine kendine güven ve bağımsız ekonomik kalkınma 

yolunda adım adım ilerleyen ülkeler yaratmaktır.  

5. Çin Hükümeti, ülkelerin daha az yatırım gerektiren ve daha hızlı sonuç 

veren projeler geliştirmelerine yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini 

yapmaya çalışmaktadır, böylece hükümetler gelirlerini artırabilir ve sermayeyi 

biriktirebilirler. 

6. Çin Hükümeti, kendi üretiminin en kaliteli ekipman ve malzemesini 

sağlar.Tedarik edilen ekipman ve malzeme kabul edilen şartnamelere ve kaliteye 

sahip değilse, Çin Hükümeti bunları değiştirmeyi taahhüt eder. 

7. Herhangi bir teknik yardımda bulunulduğunda, Çin Hükümeti, alıcı ülke 

personelinin böyle bir tekniğe tamamen hakim olduğunu görecektir. 

8. Çin'in gönderdiği uzmanlar, alıcı ülkenin uzmanları ile aynı 

standartlara sahip olacaktır. Çinli uzmanların özel taleplerde bulunmalarına ya da 

özel imkanlardan yararlanmasına izin verilmemektedir.  

 

                                                           
665  “Wen Jiabao: China Did Not Exploit One Single Drop of Oil or One Single Ton of 

Minerals from Africa,” China.com.cn, 15 September 2011, 

http://www.china.com.cn/economic/txt/2011-09/15/content_23419056.htm, (e.t. 18 
Ekim 2018). 

666  Zhou Enlai,The Chinese Government's Eight Principles for Economic Aid and 
Technical Assitance to Other Countries, MacArthur Foundation, Ed., 
1964,http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121560, (e.t. 1 Eylül 2018). 
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1996 yılında 6 Afrika ülkesine yaptığı gezinin ardından Devlet Başkanı 

Jiang Zemin dışarıya açılım stratejisi fikrini ortaya atmıştır. Dışarıya açılım 

stratejisinin uygulanması, Çin'in Afrika ile ekonomik bağlarını önemli ölçüde 

artırmıştır. Afrika’nın zengin enerji kaynakları, mineralleri ve hammaddeleri 

Çin’in doğal ekonomik büyümesini artırmak için doğal kaynaklar arayışına cevap 

vermektedir. Afrika, Orta Doğu'dan sonra Çin için en büyük ikinci ham petrol 

tedarikçisidir. Afrika’nın petrol kaynakları açısından zengin ülkeleri, Çin’in 

taleplerinin büyük bir kısmını sağlayabilecek konumdadır. 

Petrol diplomasisi sırasıyla Angola, Kongo ve Sudan’ın Çin’in en fazla 

petrol ithal ettiği Afrika ülkeleri olmasını sağlamıştır. 667 Çin petrolün yanı sıra 

bakır, boksit, uranyum, alüminyum, manganez ve demir cevheri de dahil olmak 

üzere Afrika'nın sunduğu diğer doğal kaynaklara da büyük ilgi görmektedir. 

Zambiya'dan bakır, Zimbabwe'den platin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden 

bakır, Namibya’dan uranyum satın almaktadır.  

2008 ekonomik krizin sonucunda Çin mallarına olan talebin durgunlaşması, 

ihracat endüstrileri boşluğunu doldurmak için Çin alternatif pazarlara başvurmak 

zorunda kalmıştır. Afrika, geniş iş gücü kaynakları ile Çin'in emek yoğun sektörleri 

için ideal bir yer olarak tanımlanmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü gibi Çin ve 

Afrika’nın 2000’den 2017’ye kadar olan ticaret hacmi, geçtiğimiz yirmi yılda ikili 

ticarette çok büyük bir artışa işaret etmektedir. Çin ve Afrika arasındaki ticaret, 

Çin’i ABD’den sonra bölgenin ikinci ticaret ortağı haline getirmiştir. 2000 yılından 

bu yana ticaret hacmi yıllık % 16 artış göstermiş ve 2013 yılında toplam 170 

milyar dolar değerine ulaşmıştır. 

 

Tablo 1: Çin ve Afrika’nın İkili Ticaret Hacmi (2000-2017) (milyar dolar)668 

 

                                                           
667  OPEC Annual Statistical Bulletin 2017, 

https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/A
SB2017_13062017.pdf, (e.t. 6 Eylül 2018). 

668  China Statistical Yearbook 2000-2017, 
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/annualdata/(e.t. 23 Ekim 2018). 

https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2017_13062017.pdf
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2017_13062017.pdf
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Çin’in Afrika ithalatını özellikle petrol, uranyum, alüminyum, çinko, fosfat, 

bakır, nikel ve altın gibi doğal kaynakların yanı sıra kereste, kauçuk, kahve, 

pamuk, kakao, kaju gibi tarımsal ürünler oluşturmaktadır. Çin’in Afrika’ya ihracatı 

daha çeşitli olmakla birlikte, üç ana alanda çeşitlenmektedir; makine ve nakliye 

ekipmanı, nihai mallar ve el sanatlarıdır. 669 Bununla birlikte, Çin ürünlerinin genel 

olarak Afrika ülkelerinin talebine daha uygun olduğu düşünülmektedir. Fiyatları 

genellikle Avrupa Birliği’nden (AB) ve ABD’den ithal edilen benzer ürünlerden 

ucuzdur ve çok sayıda kişiye kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu ürünler aynı zamanda 

her bir Afrika ülkesinin gelir seviyesine uygundur. Bu sayede Çin, Afrika’nın 

ekonomik büyümesini hızlandırmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte hala 

yoksulluğun azaltılmasını sağlayacak uzun vadeli stratejik katılımın 

oluşturulamaması iki sorunu ortaya çıkarmıştır: 670 

1. Zengin Afrika ülkeleri, güçlü bir müzakere gücüne dönüşememiştir.  

2. Afrika Birliği (AfB), Çin ile Afrika’nın işbirliği girişimini koordine 

edememiştir. 

Çin hükümeti, ekonomik faaliyetler için Afrika hükümetlerine hiçbir siyasi 

şart koymamaktadır. Bununla birlikte Çinli firmalar batılı şirketlerin isteksiz 

olduğu yerlerde yatırım yapmaya niyetlidir. Batılı yatırımcılar fiziki altyapı, 

endüstri ve tarım gibi alanlarda yatırım yapmayı tercih etmemektedir. Oysa bu 

alanların Afrika'nın altyapıya ihtiyaç duyduğu alanlar olduğu iyi bilinmektedir. 

Çin’in dışarıya açılım stratejisi, Afrika’daki yatırımının büyümesini de 

desteklemektedir. Çin’in yatırım ve yardım hacmi değerlendirilirken faaliyetlerin 

finansmanı ile ilgili bir takım belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Çin kamu kurumları 

ve ticari organları yabancı dış yardımları, doğrudan yatırımları ve hizmet 

sözleşmelerini teşvik etmektedir.671 Dış yardımlar, kalkınma fonları ve deniz aşırı 

doğrudan yatırımlar (ODI) bazen birbirinin yerine kullanılmaktadır. Devlet sırrı 

olarak kabul edilen Çin’in bu politikası ve yardımların şeffaf yansıtılmaması daha 

da kafa karışıklığı yaratmaktadır.  

Afrika'ya verilen Çin kredileri yardım veya yatırım olarak tanımlansa da, 

karşılıklı olarak fayda sağlamayı hedeflemektedir. Bu kazan-kazan işbirliği Çin 

için doğal kaynaklar ve hizmet sözleşmeleri, Afrika için finansman ve altyapı 

demektir. Çin’in bölgeye yatırım ve yardımlarını Sierra Leone’nin Çin Büyükelçisi 

                                                           
669  Mthuli Ncube, Leyeka Lufumpa, Charles, Ndikumana, Leonce “Chinese Trade and 

Investment Activities in Africa,” African Development Bank Group, Policy Brief, 1/2, 
(2010), 5. 

670  David Haroz, “China in Africa: Symbiosis or Exploitation”, Fletcher Forum of World 
Affairs,35/ 2, (2011),79. 

671  Yun Sun, Africa in China’s foreign policy, (Washington DC: Brookings 
Institution,2014),8. 
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“Çinliler fakirliğin tarih olması için G-8’den daha fazla iş yapmaktalar. Eğer bir 

G-8 ülkesi burada bir stadyum yapmak isteseydi, burada bununla ilgili toplantı 

yapıyor olurduk. Çinliler ise gelirler ve yaparlar.” şeklinde özetlemiştir.672 Bu 
bakış açısı Afrika’nın genelinde Çin’in hızla ve verimlilikle iş yaptığının ve 

Çinlilerin çalışma yöntemlerine yönelik olumlu algının ne kadar güçlü olduğunu 

göstermektedir. 

Çin Afrikalı ülkelerle mali ilişkilerini geliştirmek için üç temel araca 

başvurmaktadır; hibeler, faizsiz krediler ve imtiyazlı krediler. Hibeler ve faizsiz 

krediler, Çin devletinin mali kaynaklarından sağlanmaktadır. Çin tarafından verilen 

hibeler, alıcı ülke tarafından talep edildiği şekilde çeşitli projeler yoluyla 

kullanılmaktadır. Hibeler hastaneler, okullar inşa etmelerine ve sosyal refah için 

orta ve küçük projeleri desteklemelerine yardımcı olmaktadır. Eğitim, sağlık, 

tarım, çevre koruma, askeri alanlarda öğretmenler, sağlık personeli ve ziraat 

uzmanlarının düzenli bir şekilde uzmanlığı sağlanmıştır. Örneğin Etiyopya’da Çin, 

sağlık hizmetleri tesislerini modern yüksek teknoloji ekipmanlarıyla donatmak, 

yeni okullar inşa etmek, Dışişleri Bakanlığı'nın eksik ekipmanlarını tamamlamak 

ve daha fazlası iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için hibelerden tam olarak 

yararlanmaktadır. Bu hibeler, Çin'in Etiyopya siyasileri üzerindeki etkisini 

güçlendirmiştir. 1975 yılında Tanzanya-Zambiya Demiryolu, Çin'den sıfır faizli bir 
kredi ile tamamlanmıştır. Bununla birlikte imtiyazlı krediler, İhracat-İthalat 

Bankası (Çin Eximbank) tarafından sağlanan projelerin karlılığına önem veren orta 

ve uzun vadeli kredilerdir.  

2000'lerin başında Çin dördüncü bir finansal araç kullanmaya başlamıştır. 

Çin, bir ülkenin altyapısını geliştirmesi için ihtiyaç duyduğu kredinin 

karşılanmasına ve geri ödemenin doğal kaynakların ihracatı yoluyla yapılması 

şeklinde oluşturduğu Angola Modeline diğer Afrika ülkelerine de uygulayarak 

başvurmaktadır.673 Sudan'daki El-Jaili Enerji Santrali ve Nijerya'daki gaz türbini 

santrali, doğal kaynaklar karşılığında Çin hükümeti tarafından finanse edilmiştir.674 
Bu durum aynı zamanda kredinin finanse ettiği altyapı projelerinin büyük 

çoğunluğunun Çinli şirketlere devredilmesini ve Çin’de istihdam yaratılmasını 

sağlamaktadır. Çin’in Afrika’ya finansmanı, Çinli işçiler için istihdam fırsatları 

                                                           
672  John Blessing Karumbidza, “Win-win economic cooperation: Can China Save 

Zimbabwe’s Economy?”, African Perspectives on China in Africa,Firoze Madatally 
Manji, Firoze Manji, Stephen Marks, (eds.), (Fahamu, 2007),88.  

673  Liu Haifang, “The untold story of Chinese perceptions of Angola”, China and Angola: 
A Marriage of Convenience?, Marcus Power, Ana Alves Cristina (eds.), (Pambazuka 
Press, 2012), 162. 

674  Sonja Regler, “The Nexus of Oil Exploitation and Civil War: Challenges to the Sino-
African Win-win cooperation”, China's South-South Relations, Bettina Gransow 
(eds.), (Chinese History and Society, LIT Verlag, 2013), 28.  
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yaratmaktadır. Çin'in devlete ait inşaat şirketleri, enerji santralleri, fabrikalar, 

demiryolları, hastaneler, metro hatları ve stadyumlar inşa etmek için yurtdışında 

hükümet destekli projeler alırken Afrika'ya ve diğer gelişmekte olan ülkelere 

vatandaşlarını göndermeye devam etmektedir. 2009 yılında Çin inşaat şirketleri ev 

sahibi ülkelerde (örneğin Angola, Özbekistan, İran ve Endonezya) istihdamı 

artırmak yerine, bu ülkelere 740.000 Çinli işçi göndermiştir.675 Çinli işçilerin tercih 

edilmesinin sebepleri olarak daha disiplinli, görece daha yetenekli, daha kolay 

yönetilen ve daha ucuz olmaları gösterilmektedir. 

Çin’in Afrika’ya yardım ve yatırımları kısa vadeli ticari ve stratejik çıkarlar 

yerine daha geniş ve uzun vadeli hedefler çerçevesinde ilerlemektedir.  

Kuşak ve Yol Girişimi  

Xi Jinping 2013 yılında Kazakistan’a ve Endonezya’ya gerçekleştirdiği 

ziyaretlerde İpek Yolu Ekonomi Kuşağı’nı ve 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu’nu Asya, 

Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlamayı amaçlayan bir girişim olarak ortaya 

koymuştur. Çin’in Marshall Planı olan Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) yavaşlayan 

ekonomiler için Çin hükümeti destekli teşvik paketi olarak ifade edilmiştir.  

Bu girişimin kayda değer önem arz eden bazı sonuçları Addis Ababa-Cibuti 
Demiryolu (2016) ve Nairobi-Mombasa Demiryolu (2017) bağlantısıdır. Kuşak ve 

Yol Girişimi daha yeni bir girişim olarak görülürken, Çin ve Afrika ülkeleri 

arasındaki işbirliği uzun süre önce kurulmuş ve 2000 yılından beri de Çin-Afrika 
İşbirliği Forumu (FOCAC) tarafından kurumsallaştırılmıştır. Kuşak ve Yol 

Girişimi, Çin ve Afrika ülkeleri arasındaki mevcut bağlantıları derinleştirmeyi ve 

genişletmeyi hedeflemiştir. Bununla birlikte Afrika'nın girişime katılımının 

kapsamının belirsizliği, Afrika'nın dahil edilmesinin başlangıçta öngörülmediği 

anlamına gelmektedir. Girişimde yer alan Afrika ülkeleri için Kuşak ve Yol 

stratejisi, işbirliğinin ve yatırımların son zamanlarda gösterdiği olumlu havayı tam 

yansıtamamaktadır. Afrika ve Çin arasındaki ticarete odaklanılması ve kıta 

ülkelerinin bu girişime dahil edilmesi Çin'in Afrika'ya sergilediği bağlılığın artması 

demektir. Çin’in küresel çıkarları bağlamında Afrika’nın altyapısının geliştirilmesi 

için sermaye ihtiyacının karşılanmasında Kuşak ve Yol girişimi en iyi platformu 

sunmaktadır.  

GÜVENLIK ÇIKARLARI 

Coğrafi uzaklık dikkate alındığında, Afrika Çin'in güvenliğine dair herhangi 

bir tehdit oluşturmamaktadır. Afrika’nın zengin doğal kaynakları ve az gelişmiş 

pazar potansiyeli, Çinli işadamları için iş fırsatları yaratmaktadır. Bununla birlikte 

Çin’in artan ekonomik varlığı, Afrika'daki Çin yatırımlarını ve Çinli personelini 

                                                           
675  Edward Wong, "China's Exports of Labor Faces Scorn”, NewYork Times, 2009. 
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korumada sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Çin'in ekonomik faaliyetleri ve personel 
varlığı sürekli olarak Afrika’da genişledikçe, Çin yatırımlarının ve vatandaşlarının 

fiziki güvenliği Çin’in en büyük sorunu haline gelmiştir. 

Afrika ülkelerindeki iç siyasi kargaşa ve rejim değişiklikleri, Çin 

yatırımlarının ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik en ciddi tehdidi yaratmıştır. 

Siyasi olarak istikrarsız alanlar ve daha az gelişmiş ülkelerde Çin’in yatırımları ve 

vatandaşları savunmasız durumdadır. Yemen'den yüzlerce Çinli ve yabancı 

uyruklu insanın, Somali kıyılarından gelen bir Halk Kurtuluş Ordusu fırkateyni ile 

tahliye edilmesi, Afrika'nın doğu kıyısındaki askeri lojistik üssünün ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır.676  

Çin, uzun zamandır askeri üsleri yeni sömürgeci güç olarak kınamıştır. 

Askeri gücünü kendi ülkesinden uzaklaştırma geleneğine sahip olmamasına 

rağmen, son on yıl içinde konumunu önemli ölçüde değiştirmiştir. 2008 yılında Çin 

ilk kez Aden körfezinde korsanlık karşıtı faaliyetlere katılmıştır. Cibuti'de Çinli 

şirketler tarafından bir “lojistik tesisi” kurulmuştur. Bu lojistik tesisinin Çin’in ilk 

yurtdışı askeri üssü olarak korsanlıkla mücadele, tahliye işlemlerini yürütme, barışı 

koruma faaliyetlerini üstlenme, bölgesel deniz ticaret yollarını oluşturma ve 

koruma da dahil olmak üzere birçok farklı operasyon için kullanılması 

amaçlanmıştır.  

SONUÇ:  

Soğuk Savaş sonrası Joseph Nye, yeni güç olarak yumuşak güç terimini 

uluslararası ilişkiler disiplinine kazandırmış; yumuşak gücün devletlerin dış 

politika hedeflerine ulaşmasının zorlama, tehdit, ödeme, yaptırımlardan ziyade 

cazibe ve ikna yoluyla istediklerini elde etme yeteneği olduğundan bahsetmiştir.  

Afrika'daki Çin nüfuzu ekonomik, siyasi ve güvenlik motivasyonlarına 

bağlıdır. Ekonomik olarak Çin hızlı bir ilerleme kaydedildikten sonra Afrika 

pazarına yönelmiştir ve kıtanın doğal kaynaklarına, hammaddelerine ihtiyaç 

duymaktadır. Siyasi olarak Çin, etkisini güçlendirmek için uluslararası örgütlerde 

Afrika ülkelerinin desteğinin devam etmesini istemektedir. Güvenlik olarak Çin, 

kıtada yatırımlarının ve vatandaşlarının güvenliliğini sağlamakla ilgilenmektedir.  

Afrika’da Çin ticaret, kalkınma, altyapı yatırımları, insani yardım, imtiyazlı 

krediler, Kuşak ve Yol girişimi, burs olanakları, Konfüçyüs Enstitüleri, BM Barış 

gücü görevlerine katılım şeklinde yer almaktadır. Son dönemde geliştirdiği Kuşak 

ve Yol girişimi de Çin-Afrika işbirliğini derinleştirmek için önemli bir fırsat 

                                                           
676  Degang Sun, “China’s Military Relations with the Middle East”, The Red Star and the 

Crescent: China and the Middle East, James Reardon-Anderson (eds.),(Oxford 
University Press, 2018), 100. 
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sunmaktadır. Eski sömürgeci güçler kıtaya siyasi ve ekonomik müdahalelerde 

bulunduğundan, Çin'in kapsamlı ve pragmatik politikaları kıtada ön plana 

çıkmasını sağlamıştır. 

Bu kapsamda Çin’in yardım ve yatırımları, yumuşak gücünün önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. Ekonomik reformlar ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

üyeliği, Çin'i bölgesel bir güçten küresel bir güce dönüşmesini sağlamıştır. Çin 

ekonomik olarak büyümeye devam ederken, bu büyümeye elverişli bir ortam 

yaratmak için yumuşak gücünü geliştirmeye çalışmış, bu amaçla Afrika ile işbirliği 

yaparak stratejik ilişkiler kurmaya çabalamıştır. Çin’in denizaşırı kalkınma 

yardımları, Afrika ülkelerinin sıkı mali kontrol, şeffaflık, hukuk ve demokrasiye 

bağlılık gibi koşullara bağlı kalmasını engellemiştir. Batı ülkelerinin yatırım 

yapmak istemediği alanlarda bile Çin, Afrika ülkelerinin ekonomik büyümesine 

yardımcı olmuştur. Çin'in kredileri Afrika ülkelerine alternatif bir sermaye kaynağı 

sağlamış ve bu durumda ABD’nin ve AB’nin Afrika'daki konumunu zayıflatmıştır.  

Sonuç olarak, Çin-Afrika ilişkileri çok boyutluluk göstermektedir. Çin, 

Afrika ülkelerinin desteğiyle çok kutuplu dünyada da önemli küresel bir aktör 

olmak istemektedir. Bununla birlikte Afrika’nın bu ilişkiden tam anlamıyla 

yararlanabilmesi için Afrika Birliği'nin (AfB) kolektif mekanizması aracılığıyla da 

ilişkileri geliştirme yoluna gitmesi gerekmektedir.  
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POST KOLONİYALİZM ÇERÇEVESİNDE SOMALİ’DE KÜRESEL 

GÜÇ MÜCADELESİ 

Arş. Gör. Tunç DEMİRTAŞ* 

ÖZET 

Dünyanın en karmaşık ve çatışmalı bölgelerinden biri olan Afrika Boynuzu 
küresel aktörler arası rekabetlerin yol açtığı siyasi çekişmelerden muzdariptir. 

Dünyanın en stratejik dar geçitlerinden biri olan ve küresel ticaret açısından önemli 

bir konuma sahip olan Bab-el Mendep Boğazına, Aden Körfezi’ne, Kızıldeniz’e ve 
Hint Okyanusuna kıyısı bulunan Afrika Boynuzu ülkeleri yaklaşık 150 yıldır 

stratejik güç mücadelelerine sahne olmuştur. Geçmişten günümüze kadar gelen 

İngiltere’nin Kızıldeniz’i kontrol etme isteği, Fransa ve İtalya’nın koloniyal 

hedefleri, Mısır’ın Nil sularını kontrol etme girişimleri, Soğuk Savaş dönemindeki 

kutuplaşma ve gerginlik ile 2000’li yıllarda ABD öncülüğünde “Teröre Karşı 

Küresel Savaş” uzun yıllardır süregelen güç mücadelesinin dönüm noktaları olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Çalışmada Afrika Boynuzu üzerinde yaşanan küresel güç mücadelesi, söz 

konusu dönüm noktalarını dikkate alarak nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte analiz 

edilmektedir. Çalışmanın tarihsel bütünlük ile ele alınması daha net sonuçların 

ortaya konması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda koloniyal dönemde 

bölgede varlık gösteren İngiltere, Fransa ve İtalya etkisinin post-koloniyal 
dönemden itibaren etkilerinin azalması ve bu etkilerini ABD, Çin, BAE, Türkiye 

gibi aktörlerle paylaşması söz konusu olmaktadır. Özellikle 2000’li yıllarda yeni 

küresel düzenin şekillenmesi Afrika Boynuzunda da sürmektedir. Çin’in yumuşak 

gücünü kullanarak Afrika’daki yayılması, ABD ve Batılı güçlerle bir mücadeleye 

yol açmaktayken bölgede farklı bir güç mücadelesinin son dönemde Türkiye ve 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında söz konusu olduğu söylenebilir. 

Çalışmada bölgeye angaje olan aktörlerin Afrika Boynuzundaki avantajları ve 

dezavantajları da analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Afrika Boynuzu, Güç Mücadelesi, Post-Koloniyalizm. 
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HARİCİ, SELEFİ VE VAHHABİ İDEOLOJİLER ÖZELİNDE 

ORTADOĞU’DAKİ RADİKAL VE AŞIRICI HAREKETLERİN 

TÜRKİYE’YE ETKİLERİ 

Damla KADERLİ677 

ÖZET 

Günümüzde İslami görünümlü radikal terörizmin kaynağı olarak Selefi 

doktrin ilan edilmiştir. Özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ye yönelik saldırı 

düzenleyen El-Kaide terör örgütü ve lideri olan Usame bin Ladin’in Selefi akideye 

bağlı olması bu ilişkilendirmede etkili olmuştur. Taliban, Hizbullah, Eş-Şebab, 

Boko Haram, IŞİD gibi yapıların eğitim verdikleri kamplarında Selefi ideolojiyi 
aşıladıkları bilinmektedir. Selefizm akidesi Haricilik ve Vahhabizm ile doğrudan 

bağlantılıdır. Şiddeti besleyen bu tekfirci ideolojiler Suudi Arabistan’ın Necd 

bölgesi başta olmak üzere, Ortadoğu ülkelerinde önemli oranda desteğe ve 

sempatizana sahiptir. Arap-İslam geleneğine daha yakın olan bu ideolojiler, Türk-
İslam sentezi, Anadolu Sünniliği ve tasavvufun etkisiyle Türkiye’de devrimci bir 

karaktere ulaşamamasıyla farklılaşmıştır. Türkiye’de toplum İslami talep ve 

arzularını çoğunlukla siyasi partiler, STK’lar, vakıf ve dernek benzeri oluşumlar 

eliyle çözme yolunu tercih etmiştir. İslami yaşam biçimine kısıtlamalar getiren 

siyasi partilerin iktidarda olduğu yıllarda radikal hareketler kısmen yükselişe 

geçmiş, İslami yaşam tarzının toplumsal hayatta var oluşunu kolaylaştıran siyasi 

partilerin iktidarda olduğu yıllarda ise radikal-cihadist yapılar zayıflama eğilimi 

göstermiştir. Türkiye’de otantik/yerel anlamda Selefi yapılar oluşmamış ancak 

dışarıdan monte edilme çabalarıyla karşılaşılmıştır. Selefizm ile temasta bulunan 
birey ve gruplar marjinal dar bir kesime sıkışmış ve tabanı genişletme imkanı 

bulamamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Selefizm, Radikalizm, İslamcılık, Cihad, IŞİD. 

ABSTRACT:  

Today, Salafist doctrine has been declared as the source of radical terrorism 
with Islamic appearance. The fact that al-Qaeda terrorist organization and its 
leader, Osama bin Ladin, who organized an attack against the United States on 
September 11, 2001, was attached to the Salafi clan. Taliban, Hizbullah, Eş-Şebab, 
Boko Haram, and ISIS are known to have taught Salafist ideology in their camps. 
Salafism is directly related to Harput and Wahhabism. These ideological 
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ideologies, which nurture violence, have significant support and sympathy in the 
Middle East countries, notably in the Najd region of Saudi Arabia. This ideology is 
closer to the Arab-Islamic tradition, the Turkish-Islamic synthesis, Anatolia 
Sunnism and the influence of Sufism in Turkey has reached an inability to 
differentiate a revolutionary character. Islamic societies and political parties often 
desire demand in Turkey, NGOs, foundations and associations like formations 
have opted for ways to resolve the hand. In the years when the political parties, 
which imposed restrictions on the Islamic way of life, were in power, the radical 
movements have partially increased. Turkey authentic / local Salafi sense do not 
occur, but the effort has been faced with mounting from the outside. Individuals 
and groups in contact with the predecessor were trapped in a marginally narrow 
section and could not extend the base. 

Key Words: Salafism, Radicalism, Islamism, Jihad, ISIS 

GİRİŞ 

11 Eylül 2001 tarihinde El-Kaide terör örgütünün ABD’ye yönelik 

gerçekleştirdiği saldırıların ardından, örgütün bünyesindeki militanların eğitim 
aldıkları kamplarda Selefi ideolojiden etkilendiklerinin tespit edilmesi ve örgüt 

lideri Usame bin Ladin’in de Selefi akideye bağlı olduğunu ifade etmesi, Batı’lı 

çevreler ve özellikle ABD nezdinde suçun kaynağı olarak Selefi-Vahhabi doktrinin 
ilan edilmesini beraberinde getirmiştir. Taliban, Hizbullah, IŞİD vb. yapıların da 

bu ideolojiden beslenmiş olmaları son yıllarda Harici, Selefi ve Vahhabi 

doktrinlerin Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde derinlemesine incelenmesini 

gerekli kılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin son yıllarından başlayarak, Cumhuriyetin ilanının 

ardından hilafetin ve dini kurumların kaldırılması ve yerine laikliğin ikame 

edilmesini getiren reformist sürecin büyük etkisiyle, Türk toplumunda hakim 

yaşam biçimi olan geleneksel İslam anlayışı bir refleks gibi siyasallaşma sürecine 

girmiş ve “İslamcılık” ya da “İslamcı Hareket” kavramlarıyla adlandırılmıştır.678 
İslam kültürü ile bütünleşmiş olan Türk toplumunun önemli bir kesimi laik 

reformlar karşısında şiddet içerikli eylemlere girişme, cemaat ya da tarikat tipi 
örgütlenmeler oluşturma veya faaliyetlerini İslamcı çizgide yürütecek olan siyasi 

partiler kurma şeklinde karşı ataklarda bulunmuştur 

11 Eylül 2001 saldırılarının akabinde tüm dünyada dini görünümlü radikal 

grupların güçlenmesine paralel olarak Türkiye’de de radikal-cihadist Selefi 

                                                           
678  Necmi Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011), 
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grupların etkileri dolaylı veya doğrudan şekilde görülmüştür. Bu çalışmanın amacı 

Türkiye’de bir kısım kişi ya da grupların bireysel manada Selefizm ile teması 

bulunsa da, bu ve benzer ideolojilerin otantik/yerel anlamda Türkiye’de 

kendiliğinden ortaya çıkmadığını ancak dışarıdan monte edilmeye çalışıldığını yani 

Türkiye’deki Selefizm’in kökünün dışarıda olduğunu ortaya koymaktır. 

Türkiye’de Selefi yapılara eğilimin oranının tespit edilebilmesi için Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son yıllarından başlanarak günümüze kadar gelen süreçte siyasi 

koşulların, geleneksel İslam anlayışının ve Türk-İslam sentezinin etkisi 

incelenecektir. Bu analiz Türkiye’de İslamcı çizgideki politik unsurlar, cemaat, 

tarikat ve STK’ların da desteğiyle yaşanan geleneksel İslam anlayışının Selefi 

yapılarla benzerlik veya farklılık derecelerini anlamak, El Kaide ve IŞİD benzeri 

yapılara Türkiye’den desteğin ne denli az olduğunu ortaya koymak bakımından 

önemlidir. 

1. DİNİN RADİKAL BİÇİMDE YORUMLANIŞINDAN 

KAYNAKLANAN ALT KÜLTÜRLERİ 

Hz. Peygamberin vefatından sonra İslam topraklarının genişlemesi ve farklı 

toplumlardan dine girenlerin de etkisiyle pek çok soru zihinlerde yer etmiş, bu 

sorulara yanıt aranması aşamasında oluşan itikadi sorunlar ise farklı fırkaların 

doğmasına neden olmuştur.679 Kur’an ve sünnetten öğrenilen ilahi emirlere 

getirilen yorum farklılıkları, emirlerin pratik hayata uygulanması aşamasında 

insanların gruplaşmalarına ve bölünmelerine sebep olmuştur. İslam tarihinde ilk 
kez Harici mantıkla başlayan dini-siyasi bölünme, daha sonra sistemleşerek Selefi 

ekol ile devam etmiş, Vahhabizm ile Suudi devletinin uygulamaları için adeta bir 

meşruiyet aracına dönüşmüştür. 

1.1. Haricilik 

Hz. Peygamberi’in vefatının ardından ilk önemli anlaşmazlık İslam 

Devleti’nin başına kimin geçeceği hususunda yaşanmıştır. Hz. Peygamber’in 

ardından yönetimi üstlenen ilk halife Hz. Ebubekir ve ardından ikinci halife Hz. 

Ömer dönemlerinde kendilerine muhalif olunacak önemli sorunlarla 

karşılaşmamışlardır. Fakat üçüncü halife Hz. Osman hilafetinin ilk altı yılından 

sonra akrabalarını önemli mevkilere getirmekle suçlanmış, bunların yaptıkları 

hatalar ve Ümeyye oğullarının etkisi altında kaldığı iddialarıyla eleştirilmiştir. Yeni 

yapılan fetihlerle birlikte İslam beldelerinin genişlemesi ve toplumun 

çeşitlenmesiyle siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yeni sorular ve 
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sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu değişim ve dönüşüm bazı eyaletlerde yönetimden 

rahatsızlığın ifade edilmesini beraberinde getirmiş, muhalifler gayrimüslimlerin de 

desteğiyle Medine’de Hz. Osman’ı şehit etmişlerdir. Dördüncü halife sıfatıyla 

makama geçen Hz. Ali ise Şam valisi Muaviye ve taraftarlarınca Hz. Osman’ın 

ölümünden sorumlu tutulmuştur. Hz. Ali’ye biat etmediğini, iktidarı Haşimilere 

bırakmayacağını açıklayan Muaviyye’nin bu tutumunda Emevi-Haşimi çekişmesi 

de etkili olmuştur. İslam ümmetinin birliğini koruma sorumluluğuyla hareket eden 

Hz. Ali Şam’a Muaviye üzerine yürümüştür. Muaviye Cemel Savaşı’nda Hz. 

Ali’ye biat etmeyi reddetmiştir. Ardından Şamlıların desteğini alan Muaviye’nin 

Hz. Ali’nin biat teklifini bir kez daha reddetmesi üzerine Hz. Ali idaresindeki Irak 

ordusu ile Muaviye idaresindeki Şam ordusu Sıffin’de karşı karşıya gelmiştir . 
Yenileceklerini anlayan Muaviye, Amr b. el-As’ın teklifiyle askerlerine kılıçlarının 

ucuna yanlarında bulunan Mushaf sayfalarını takmalarını ve havaya kaldırarak, Hz. 

Ali’nin emrindeki Irak ordusunu Kur’an’ın hükmüne çağırmalarını emretmiştir.680  

Hz. Ali’nin ordusu arasında ihtilafa yol açma stratejisi güden Amr b. el-As 
amacına ulaşmış, Irak ordusunun bir kısmı Hz. Ali’yi buna uymaya çağırmıştır. 
Muaviye iki taraftan da birer hakemin seçilmesini ve hakemlerin vereceği hükme 
uymayı önermiştir. Hz. Ali’nin idaresindeki Irak ordusunun büyük çoğunluğu 
hakemlerin vereceği karara uymaya ve barışa eğilimliyken, ikinci grup hakem 
tayinine karşı çıkıyor, üçüncü bir grup ise kararsız kalıyordu. Savaşa devam 
etmekten yana olan Hz. Ali aynı zamanda kendi ordusu içindeki muhalifleri ile 
Şamlıların birleşmesinden ve savaşa devam etmeyi isteyen grubu yok 
edeceklerinden endişe ederek tahkimi kabul etmiştir.681 Hz. Ali’yi hakem olayına 
zorlayan fakat daha sonra Muaviye’nin hile yaptığını anlayarak umduklarını 
bulamayan grup Hz. Ali’den ayrılmışlar ve muhaliflerince “insanlardan, dinden, 
haktan veya halife sıfatını taşıyan Hz. Ali’den uzaklaşanlar/ona isyan edenler ve 
yönetime karşı ayaklanarak cemaatten çıkanlar” anlamında “Hariciler” olarak 
adlandırılmışlardır.682 Hariciler bu olayın ardından Hz. Ali’yi, Muaviye’yi, Amr b. 
el-As’ı ve hakem olayını kabul eden herkesi tekfir etmişlerdir. İslam toplumunda 
ilk ayrışmayı başlatan Hariciler Hakem olayının ardından kendilerine taraftar 
toplamaya ve Hz. Ali’nin Muaviye’ye söz geçirememiş olmasını vurgulayarak 
liderliğini sorgulamaya başlamışlardır. Bunun üzerine Hz. Ali Muaviye ile 
mücadeleye başlamadan önce Harici sorununu çözmeye yönelmiş, Nehrevan ve 
Nuhayle savaşları ile bunlara ağır darbe vurmuştur. Ancak savaştan kaçan bazı 
Hariciler Hz. Ali’yi şehit etmişlerdir. Haricilere göre kişi İslam’a girdikten sonra 

                                                           
680  Halil İbrahim Bulut,“Dini Şiddetin Fikri Arka Planı Olarak Haricilik ve Günümüze 

Yansımaları”,43-45. 
681  Selim Nu’aymi, “Zuhuru'l-Havaric (Haricilerin Doğuşu)”, Harun Yıldız (Çev.), 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.10, (1998), 515-536. 
682  Şehristani, Milel ve Nihal (Dinler, Mezhepler ve Felsefî Sistemler Tarihi), Mustafa Öz 

(Çev.), (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2008), 109. 
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küfre düşerse “Mürted” olur ve öldürülmesi gerekir. Hz. Osman ve Hz. Ali’yi de 
mürted olarak gördüklerinden öldürmüşlerdir.683 Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in 
hilafetini tümüyle, Hz. Osman’ın hilafetini ise öldürüldüğü zamana kadar kabul 
eden Hariciler, Hz. Ali’nin hilafetini tahkim olayına kadar kabul etmiş, tahkimden 
sonra reddetmişlerdir.684  

İlk dönem Haricilerin yaşam şartları itibariyle ekonomik bakımdan zayıf 
olmaları, çetin çöl koşulları, çevresel ve kültürel etkiler sert ve uyumsuz bir 
mizaca685 ve Kur’an’ı anlayıp uygulamada basit bedevi mantığına sahip 
olmalarında etkili olmuştur.686 Haricilerin kabile geleneğinden geliyor olmaları 
kendilerinden olmayanları potansiyel bir düşman olarak görmelerinde ve kafir ilan 
etmelerinde,687 ayrıca kabileler arasında sık sık çatışma, savaş ve kan davası gibi 
durumların yaşanıyor olması da savaşa ve şiddete yatkın olmalarına neden 
olmuştur. Bir siyasi-dini fırka niteliği taşıyan Haricilik, Kur’an’ı yüzeysel biçimde 
yorumlaması, İslami hususlarda aşırı görüş ve fiilleriyle dikkat çekmiştir. Küfre 
düşen, kötülüğe bulaşan devlet başkanı dahi olsa bunlara karşı silahlı ya da silahsız 
biçimde mücadele edilmesinin, gerekirse kadın ve çocuklarının öldürülmesinin, her 
türlü varlıklarına ve mallarına el konulmasının kendilerine inanlara mübah 
olduğunu söylemişlerdir. Eksik ibadet etmek veya hiç etmemek, günah işlemek 
Harici zihniyetine göre imanın eksik olduğunu gösterir.688Harici anlayış İslam 
toplumunun Kur’an ilkelerine göre düzenlenmesi, buna uyulmama eğiliminde 
olunması halinde ise ölüm pahasına dahi mücadele edilmesine dayanmaktadır.689 
Haricilere göre İslam’a zarar verenlerle veya gayrimüslimlerle mücadelede başarılı 
olabilmek için öncelikle İslam toplumunun içindeki saf olmayan, sahte 
mü’minlerle ve kafirlerle mücadele edilmeli ve bunlar ayıklanmalıdır.690  

1.2. Selefizm 

Selefizm bir mezhep değil, İslam düşünce tarihinde bir anlayış ve yaklaşım 

tarzıdır.691 Hicri ikinci asrın yarısından sonra Ahmed b. Hanbel ile mezhepleşme 

                                                           
683  Bulut, “Dini Şiddetin…”, 45-48. 
684  Ebu'I-Hasan el-Eş'ari, “Haricilerin Temel Görüşleri”, Harun Yıldız (Çev.), Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.9, (1997), 352. 
685  W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, E. Ruhi Fığlalı (Çev.), 

(Ankara: Ümran Yay., 1981), 13-14. 
686  Nu’aymi, “Zuhuru'l-Havaric…”, 519. 
687  Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, 52-53. 
688  Bulut, “Dini Şiddetin…”, 41-42, 50. 
689  Abdülkahir el-Bağdadi, Usülü'd-Din, (İstanbul: 1928), 19. 
690  Toshihiko İzutsu, İslam Düşüncesinde İman Kavramı, Selahattin Ayaz (Çev.), 

(İstanbul: Pınar Yay.,1984), 19. 
691  Vecihi Sönmez, “Selef Düşüncesinin Tarihi Arkaplanı ve Selefilik”, Araşan Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, 9-10, Bişkek, (2010), 170-173. 
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çabası diyebileceğimiz süreç başlamış, hicri yedinci asırdan itibaren İbn Teymiyye 

ve talebesi İbn Kayyım ile Selefi akide daha sistemli bir hale gelmiştir.692 İslam 

toplumunda ne zaman bir bozulma ve siyasi istikrarsızlık gündeme gelse, İslam’ın 

ilk dönemlerine dönmeyi ifade eden Selefi ideoloji yükselişe geçmiştir.693 
Günümüzde Vahhabi hareketin ana vatanı olarak bilinen Suudi Arabistan’ın Necd 

Bölgesi büyük oaranda Selefi akideye ev sahipliği yapmaktadır. Selefi ideoloji 

Katar, Yemen ve Mısır gibi pek çok Arap ülkesinde etkinlik kazanmıştır.694 

“Selef”ten kastedilenin Hz. Peygamber ile birlikte yaşayan “Sahabe”, ikinci 

nesilde yaşamış olan “Tabiun”, ve üçüncü nesilde yaşayan “Tebe-i Tabiun” olduğu 

anlaşılmaktadır. Selefi anlayış bu ilk üç kuşağın hal, söz ve davranışlarında 

herhangi bir değişikliğe gitmeden aynen onlar gibi yaşamayı hedef edinmiştir. İlk 

üç kuşağın takip edilmesinin hikmeti dinin indirilmesi sürecine en yakından 

tanıklık etmelerindendir.695 Günümüzde “Selef”in ve Ehl-i sünnetin tek temsilcisi 

olduğunu iddia eden kitlenin kendilerine has bir düşünce yapısı geliştirmeye 

çalışmaları tekfir ideolojisini tetiklemektedir.696 İnanç esaslarının kaynağı olarak 

Kur’an ve Sünneti temel alan Selefiler, mantık ve akıl yürütmeyi reddeder, nasları 

olduğu gibi kabul edip mecazi anlamlarını dikkate almazlar.697 Sünniliğin Ehl-i 
Hadis geleneğine dayanan Selefiler, gerçek İslam anlayışının sonraki nesiller 

tarafından bozulduğunu, Hanefilik, Eş’arilik, Maturudilik gibi ayrışmaların 

İslam’dan sapmalar olduğunu ifade etmişlerdir.698  

Sahabe, Tabiun, Tebe-i Tabiun devirlerinde yaşayan fakat Harici, Şia, 

Cehmiye, Mutezile ve Mürcie olmayanlar Selefiye’nin birinci dönemi içinde 

anılmaktadır.699 Kendi içinde ikiye ayrılan birinci dönem Selefiler; hicri IV. asrın 

başında Eş’ari ve Maturidi mezhepleri kurulmadan önceki sünniler ile Eş’ari ve 

Maturidi mezhepleri kurulduktan sonra Eş’ari ve Maturidi olmayan –bunlara 

                                                           
692  Mehmet Kubat, “Selefi Perspektifin Tarihselliği”, İslami Araştırmalar Dergisi, C.17, 

S.3, (2004), 236. 
693  Mehmet Zeki İşcan, Selefilik, (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012), 36. 
694  Mehmet Ali Büyükkara, “Günümüzde Selefilik ve İslami Hareketlere Olan Etkisi”, 

İSAV Selefilik Sempozyumu, (İstanbul, 8-10 Kasım 2013). 
695  Muhammed Said Ramazan el-Buti, es-Selefiyye Merheletün Zemeniyyetün 

Mubareketün La Mezhebun İslamiyyün, (Şam: 1988), 15-16. 
696  Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri, (Ankara: 

Otto Yayınları, 2012), 10. 
697  David Dean Commins, Osmanlı Suriyesi'nde Islahat Hareketleri, Selahattin Ayaz 

(Çev.), (İstanbul,:Yöneliş Yay., 1993), 286. 
698  Mehmet Ali Büyükkara, Yeni Selefilik ve IŞİD, (İstanbul: DÜBAM Yayınları, Ekim 

2014), 7-8. 
699  Mehmet Zeki İşcan, “Selefiliğin İhyacılığı ve Dini Düşüncede Yenilik”, Marife 

Dergisi (Selefilik Özel Sayısı), C.9, S.3, (2009), 16. 
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Hanbeliler denir- sünnilerdir.700 Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmed İbni Hanbel 

ile Hanefi, Şafi ve Maliki mezheplerinin ilk Âlimleri de birinci dönem Selef’ten 

sayılmışlardır.701 Hicri yedinci asırdan itibaren İbn Teymiyye (1263-1328) ve 
talebesi İbn Kayyım ile Selefi akidenin sistemleştirilmeye çalışılarak tafsilat ve 

teferruata girildiği dönem Selefiye’nin ikinci dönemidir.702 Selefiye’nin üçüncü 

dönemi olarak kabul edilen yıllarda, geleneksel kelam ve tasavvuf düşüncesinin 

İslam toplumlarına faydalı olmadığı düşüncesiyle, modern Batı demokrasisi ile 

Arap-İslam geleneksel referansı arasında bir köprü kurulmaya çalışılmıştır.703 
Mısır’da Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve İstanbul’da Tanzimat Fermanı ile başlayan 

sürecin temsilcileri Cemalettin Afgani (1838-1898), Muhammed Abduh (1849-
1905), Reşid Rıza (1865-1935), Muhammed İkbal (1877-1938), Mustafa Meraği 

(1883-1952), Mevdudi (1903-1979), Seyyid Kutub (1906-1966), Türkiye’de ise 

Mehmed Akif, Kamil Miras ve Ahmed Naim gibi isimler olmuştur. Bu dönemdeki 

Selefiler kendilerinden öncekilerden farklı olarak akıl, ilim ve teknik gelişmeleri 

teşvik etmeleri,704 Kur’an ve sünnete yorum getirmeyi (içtihad) savunmaları ile 

dikkat çekmişlerdir.705 Yalnız Afgani, Muhammed Abduh ve Reşid Rıza hadisi 

sorun olarak görmüşler, sünnet ve hadislerin yanlış yorumlanmasını 

Müslümanların geri kalmışlığının bir sebebi olarak vurgulamışlardır.706  

Selef zihniyetinin ilk önemli ismi İmam Ahmet b. Hanbel, ikinci önemli 

temsilcisi ise İbn Teymiyye olarak kabul edilir.707 İbn Teymiyye’nin fikirleri 

Muhammed b. Abdulvehhab ile yeniden canlılık kazanmıştır.708 Selefi zihniyet 
nasları zahiri anlamlarıyla anlayıp müteşabihat konusunda konuşmamayı tercih 

etmiştir.709 Örneğin; Sad Suresinde geçtiği haliyle “Ey İblis! Ellerimle (kudretimle) 

                                                           
700  Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe, 

(İstanbul: Dergah yay., 2012), 34-35. 
701  Talat Koçyiğit, Hadiscilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, (Ankara: TDV 

Yay., 1984), 260. 
702  Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe, 35. 
703  Muhammed Abid el-Cabiri, Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma, 

(İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2011), 145. 
704  Sönmez, “Selef Düşüncesinin …”, 176. 
705  Oliver Roy, The Failure of Political Islam, Carol Volk (Çev.), (Cambridge: Harvard 

University Press, 1994), 32-33. 
706  Büyükkara, Yeni Selefilik ve IŞİD, 11. 
707  “İbni Teymiyye”, İktibas Dergisi, http://www.iktibasdergisi.com/ibni-teymiyye-h-

661-728-m-1263-1328/  (e.t. 09.09.2018) 
708  İhsan Şenocak, “İbn Teymiyye’nin İtikadi Görüşleri”, 

http://ihsansenocak.com/Content.aspx?ID=40 (e.t. 09.09.2018) 
709  Nasri Nadir, el-Medhal ile'l-Fırakı'l-İslamiyy'e es-Siyasiyye ve'l-Kelamiyye, (Beyrut: 

1989), 96. 

http://www.iktibasdergisi.com/ibni-teymiyye-h-661-728-m-1263-1328/
http://www.iktibasdergisi.com/ibni-teymiyye-h-661-728-m-1263-1328/
http://ihsansenocak.com/Content.aspx?ID=40
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yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoyuyordu?”710 ve Ayetel Kürsi’de 

geçen “O’nun kürsüsü (ilmi) bütün yerleri ve gökleri kaplayıp kuşatmıştır”711 
ayetlerindeki el ve yüz gibi uzuvları Allah’a isnat etmişler, “kürsü” ifadesini ise 

Allah’ın üzerinde bulunduğu bir mekan olarak anlamışlardır. Ahmet b. Hanbel gibi 

bir takım Selefiler ise Allah’ın yaratılmışlara benzetilemeyeceği hususu üzerinde 

durmuşlardır.712 Selefi akideye göre müteşabih ayetler insanların teslimiyetlerin ve 

imanlarının sınanması için vardır.713  

Allah İslam dinini tamamladığından ve Hz. Peygamber de kendisine 

vahyedilenleri hiçbir gizliliğe ihtimal bırakmayacak şekilde açıkladığından, bundan 
sonra dine yorum getirmek, akıl yürütmek, tartışmaya girmek bid’attir.714 Aklın tek 

görevinin nakli anlamak, inanmak ve boyun eğmek olduğunu düşünmüşlerdir.715 
Çünkü akıl hayal, gazap ve şehvet gibi yanıltıcı duygu1arın tesirinde olduğundan 

tek başına yeterli bulunmamaktadır.716 Doğru olanın akıl yürütmektense zayıf bir 

hadisi tercih etmek veya susmak olduğuna inanmışlardır.717 Selefi-Vahhabi anlayış 

açısından ibadet etmemek ya da eksik etmek tekfir sebebidir ve bunların canlarını 

ve mallarını gasp etmek helal kabul edilir.718 Selefi akidenin bu dışlayıcı tutumu 

şiddet ve nefrete sebep olan en belirgin özelliğidir.719 Selefi/Vahhabi gruplar 
türbeleştirilmiş kabirleri şirk olarak gördüğünden, Sahabeye ait pek çok mukaddes 

mekanları yakıp yıkmış, hatta Hz. Peygamber’in kabrini ve Kabe’yi dahi 

yıkacaklarına dair ifadelerde bulunmuşlardır. Selefi gruplar dünyaya bilinçli 

şekilde “Sünni” olarak tanıtılmaktadır. İran-Şia’nın daha masum ve ılımlı olarak 

sunulduğu taraflı yayınlarda Sünniler terör ve şiddete yatkın olarak gösterilerek 

“İslamafobia” tetiklenmektedir. Suriye, Irak, Afganistan gibi Müslüman 

yurtlarında kanlı eylemler gerçekleştiren El-Kaide, El-Nusra, IŞİD, Eş-Şebab, 

                                                           
710  Kur’an, Sad (38): 75. 
711  Kur’an, Bakara (2): 255. 
712  Şehristani, Milel ve Nihal, 92. 
713  http://www.diyanetislamansiklopedisi.com/tevil/ (e.t. 09.09.2018) 
714  Ramazan Altıntaş, “Haşviyenin Doğuşu ve Kelami Görüşleri”, C.Ü.İ. Fakültesi 

Dergisi,(S.3, 1999),2-3. 
715  Abdulmuni’m el-Hafni, Mevsuatu'l-Fıraki ve'l-Camaat, 127. 
716  Gazzali, İtikatta Sözün Özü(El İktisad Fil İ’tikad),Ömer Dönmez(Çev.),(İstanbul: 

Hisar Yayınevi),121. 
717  Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe, 52. 
718  Beyhan Gürbüz, Dini Motifli ve Uluslararası Bir Terör Örgütü Olarak el-Kaide, 

(Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara: 2008), 167. 
719  Mehmet Zeki İşcan, “Selefiliğin Şiilik Değerlendirmeleri Bağlamında Nefret ve Şiddet 

Söylemi”, 168-170. 

http://www.diyanetislamansiklopedisi.com/tevil/
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Boko Haram gibi Selefi gruplar bir yandan da Batılı güçlerin İslam topraklarına 

operasyonlar düzenlemelerine neden olmaktadırlar.720 

Suudi Selefilik (Vahhabilik), Cihadi Selefilik ve Tekfirci Selefilik olarak 
öne çıkan üç farklı anlayışa721 sahip olan Selef akidesinin ana gövdesini Suudi 

Selefilik oluşturmaktadır. En anlaşılır haliyle Cihadi Selefilik, Suud Selefiliğinin; 

Tekfirci Selefilik ise Cihadi Selefiliğin daha radikalleşmiş halidir.722 11 Eylül 2001 

tarihinde ABD’ye düzenlenen ve El-Kaide tarafından üstlenen saldırıların ardından 

bu örgütün ve liderinin Selefi akideye bağlı olmasının da etkisiyle, ABD 
öncülüğündeki Batılı devletler kendilerine karşı terör ürettiği iddiasıyla 

Vahhabiyye / Selefiyye’nin vatanı olarak bilinen Suudi Arabistan’a gözlerini 

çevirmişlerdir.723 

1.2.1. Cihadi Selefiyye 

Osmanlı Devleti’nin çökmeye başlaması ve İslam coğrafyasının işgallere 

uğraması ile bu yenilgilerin ve güçsüzlüğün sebebi olarak İslam’ın ilk üç neslinin 

yaşayış biçiminden uzaklaşılması, dine çeşitli bid’at ve hurafelerin girmesi, ayet ve 

hadis gibi temel kaynaklar yerine alimlerin söylediklerinin temel alınması 

belirtilmiştir. Yeniden İslam’ın özüne dönülmesi gerektiğini savunan Selefi akide 

20. yüzyılın başında daha da radikalleşme eğilimine girmiştir.724 

Cihadi Selefiyye’nin temelini 1912-1913 yıllarında kurulan İhvan Teşkilatı 

(İhvan-ı Müslimin ile karıştırılmamalı) oluşturmuştur. Suudi Arabistan’ın Necd 

bölgesindeki bazı bedevi kabilelere mali destek sağlayarak iskana çekmek ve 

Vahhabi Âlimlerden din ve mezhebi yeniden öğrenmelerini sağlamak amacında 

olan İbn Suud’un desteğinin karşılığında bu bedevi kabileler 1926 yılına kadar 

cihad ederek Suudi topraklarını bugünkü geniş sınırlarına ulaştırmışlardır. İngiltere 

mandasında olan Kuveyt, Ürdün, Irak ve Filistin’den ötesine devam etmeyi İbn 

Suud’un uygun bulmamasına karşılık İhvan reislerinin cihada devam etmeyi 

                                                           
720  Ahmet Yönem, “Şii-Sünni İlişkileri Bağlamında Günümüz Selefiliği”, Mezhep 

Araştırmaları, C.6, S.2, (Güz 2013), 216. 
721  Christopher M. Blanchard, “The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya”, 

CRS Reports for Congress, (17 Ocak 2007), 3. 
722  Süleyman Erdem, El Kaide’nin İdeolojisi; Cihadi Selefilik-1, 

http://sahipkiran.org/2014/02/07/elkaidenin-ideolojisi/ (e.t. 09.09.2018) 
723  Mehmet Ali Büyükkara, “11 Eylülle Derinleşen Ayrılık: Suudi Selefiyye, Cihadi 

Selefiyye”, Dini Araştırmalar, C.7, S.20, 205-234. 
724  Adem Apak, “İslâm Tarihi Boyunca Selef ve Selefilik Kavramlarının Anlam 

Serüveni”, Tarihte ve Günümüzde Selefilik Sempozyumu Bildirisi. 

http://sahipkiran.org/2014/02/07/elkaidenin-ideolojisi/
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istemeleri üzerine İbn Suud 30 Mart 1929 Sebile Savaşı ve ertesi yıl devam eden 

gelişmelerle İhvan Teşkilatı’nı devre dışı bırakmıştır.725 

Hasan El Benna önceleri ahlaki temeller üzerine kurulu bir İslam toplumu 

oluşturma amacıyla toplumsal reform çağrısında bulunmuş, daha sonra siyasi 

eylemlere de yönelmiştir.726 Toplumun aksiyon dinamizmini yönlendirecek 

gençlerin yetiştirilmesi için 1928’de Müslüman Kardeşler Örgütü’nü kurmuştur.727 
Cihadi Selefi isimlerden Selman b. Fahd el-Avde İslam Devleti olarak gördüğü 

Suudi Arabistan’ın ilk görevinin İslam’a davet olduğunu ve “kafirleri” ülkeden 

çıkarması gerektiğini söylemiştir.728 Fetvalarıyla yabancılara karşı eylemler 

düzenleyenler için dayandıkları en güçlü Cihadi Selefi isimlerden bir diğeri olan 

Dr. Sefer b. Abdurrahman el-Havali, Suudi Arabistan’da üsler kuran yabancı 

devletlerin ülkeyi işgal ettikleri iddiasıyla Usame bin Ladin gibi isimlerin 

eylemcilerine zemin hazırlamıştır.729 Havali’ye göre Kureyş’in Hz. Peygambere 

söylediği “bir sene sen bizim ilahlarımıza ibadet et, bir sene de biz senin ilahına 

ibadet edelim” sözüyle; laiklerin “Camide Allah’a ibadet edelim, ama 

ticarethanede, parlamentoda veya üniversitede başkasına itaat edelim” sözleri aynı 

manadadır.730 Seyyid Kutub ise yaratıcının Allah olduğuna inanan herkesin beşeri 

rejimlere başkaldırması, insan egemenliğine son verilmesi ve beşeri düzenlere itaat 

edenlerin Allah’ın dininin dışına çıkmış olacağı söylemleriyle Selefi akidenin 

cihadi boyut kazanmasına etki eden isimlerden biri olmuştur.731 Ayrıca Kutub ilahi 

egemenliğin vekilinin geleneksel Sünni İslam’dakinin aksine devlet değil birey 

olduğu savunusuyla El-Kaide’nin ideolog kadrosundan olan Abdullah Azzam için 

devlet otoritesi olmaksızın bireysel olarak cihad edilmesi hususunda fetva niteliği 

taşımıştır.732 Cihadi Selefiyye’nin en meşhur ismi olan Usame bin Ladin’e göre733 
gerçek alimler Suudi devletinin kusurlarına kılıf uyduran resmi ulemalar değil,734 

                                                           
725  Mehmet Ali Büyükkara, İhvan’dan Cüheyman’a: Suudi Arabistan ve Vahhabilik, 

(İstanbul: Rağbet Yayınları, 2010), 39-132. 
726  Gürbüz, Dini Motifli ve Uluslararası Bir Terör Örgütü Olarak el-Kaide, 106. 
727  Selçuk Arı ve Okan Arslan, Uluslararası İlişkiler ve Din, Tanrı Tarafsız mı?, (Ankara: 

Platin Yayıncılık, 2005), 171. 
728  El-Havali, “Zahiratü'l-İrca fi'l-Fikri'l-İslami”, Rosmalen, (1999), 429-499. 
729  M. Fandy, Safar al-Hawali, s. 14. 
730  El-Havali, el-'İlmaniyye: Neş'etuha ve Tetavvuruha ve Asaruha fi'l-Hayati'l-

İslamiyyeti'l-Mu'asıra, (Mekke:1982), 687-8. 
731  Seyyid Kutub, İslam Toplumuna Doğru, Ahmet Pakalın (Çev.), 1.b., (Beka Yayınları, 

2014), 75-120. 
732  Mahmood Mamdani, İyi Müslüman, Kötü Müslüman, Sevinç Altınçekiç (Çev.), 

(İstanbul: 1001 Kitap, 2005), 62-64. 
733  M. Fandy, “SaudiArabia and the Politics of Dissent”, New York, (2001), 191. 
734  Hamid Mir,"Osama Claims He Has Nukes", Dawn, (Pakistan: 10 November 2001). 
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ABD’ye ve küfre karşı cihadı teşvik eden İbn Teymiyye, Abdullah Azzam, Ömer 

Abdurrahman ve Ahmed Yasin gibi “mücahid alimler”dir. Ladin’e göre İbn Suud 

tarafından İhvan Teşkilatı’nın mücadelesinin durdurulması Filistin’in 

kurtarılmasını engellemiş ve ilk kıble olan Mescid-i Aksa’nın kaybedilmesine 

neden olmuştur. Ladin’in Suudi Devleti’nin dini meşruiyetini yitirdiği yönündeki 

eleştirileri ve devlet başkanlarını suçlayan ifadelerinin de etkisiyle Ladin 

vatandaşlıktan çıkarılmış, dünyanın en çok aranan terör örgütü liderinden biri 

olmuştur. 1998’deki meşhur fetvasında Amerikalı ve Yahudilerin her yerde hedef 

olacaklarını ilan eden Ladin’in idaresinde pek çok Selefi genç Balkanlar’da, 

Afganistan’da, Çeçenistan’da savaşmış veya eğitim almıştır. 735 

2000 yılından itibaren Usame bin Ladin gibi cihatçı Selefilerin baş müftüsü 

konumuna gelen Hamud bin Ukla,736 savaş gibi kritik kararların parlamentoda oy 

çokluğuyla ya da kamuoyu yoklamalarıyla alındığı ABD gibi ülkelerde, 

Müslümanlara karşı mecliste savaş lehine oy verenleri de “savaşçı” ya da 

“destekçi” olarak nitelemiştir. Ehli Sünnetin İslam ve cihad anlayışında 

suçsuzların, kadın ve çocukların katli caiz olmamasına rağmen, Hamud bu 

insanların -masum olsalar dahi- düşmanla iç içe bulunduklarından ve ayırt 

edilemeyeceklerinden dolayı katledilmelerine cevaz vermiştir.737  

1.2.2. Suudi Selefiyye 

Suudi Selefi ekol Suudi Arabistan’da Vahhabi tarihi boyunca var olmuştur. 

Suudi Selefiler de Selefiliğin tek temsilcilerinin kendileri olduğunu ileri 

sürmektedirler. Günümüzde Suudi Selefiyye Suudi Krallığı’nın icraatlerini 

onaylayan dini meşruiyet kaynağı gibi işlev görmektedir.738 Suudi yönetiminin 

ABD’nin Irak müdahalesine destek vermesi, Suud ailesindeki yolsuzluklar ve 

yozlaşma gibi sebeplerle Cihadi Selefiliğin Suudi Selefilikten bir sapma şeklinde 

ortaya çıktığı söylenebilir.739  

Suudi Selefi ekole göre bir kısmın işlediği cürüm nedeniyle bir devleti, 

milleti ya da şehri toplu şekilde tekfir etmek ve Müslüman devlet başkanına baş 

kaldırmak Selefiyye ile bağdaşmaz, bu durum Harici anlayışa uygundur.740 Cihad 

                                                           
735  Büyükkara, “11 Eylülle Derinleşen…”, 218-219. 
736  Mehmet Ali Büyükkara, "Bir İnanç ve imaj Sorunu Olarak İslam'ın 'Talibancası", 

Günümüz İnanç Problemleri: ilahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı Sempozyumu, 

(Erzurum: 2001), 284. 
737  Yusuf Kerimoğlu, “Cihadi Selefi Hareket, El-Kaide Örgütü ve Terör”, Misak Dergisi, 

S.242, (Aralık 2010). 
738  Büyükkara, "Bir İnanç…”, 224-225. 
739  Apak, “İslâm Tarihi Boyunca…” 
740  Imaam Ibnul-Uthaymeen, “Concerning the Algerian Affair and Additional Guidelines 

Concerning Terrorism and Revolt”, Troid Publications, 10. 
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kalemle, vaaz ve nasihat ile siyaset bilgi ve tecrübesi olan Âlimler tarafından 

yapılmalıdır. Bombalama, intihar saldırısı gibi yollarla, sıradan bir liderin emriyle 

ve kaybedileceği baştan belli olan mücadeleye girmek caiz değildir. Suudi Selefi 

ekol bu inançları nedeniyle Cihadi Selefilerce Selefi metoda ihanet etmekle 

suçlamıştır.741 

1.3. Vahhabizm 

Günümüzde Suudi Arabistan’ın resmi mezhebi durumunda olan 

Vahhabiliğin, Muhammed bin Abdulvehhab tarafından, yaklaşık 1115 - 1206 
yılları arasında Arap Yarımadası’nın Necd bölgesinde temellendiği kabul 

edilmektedir. Bu ideolojiyi benimseyenler, muhaliflerince verilen “Vahhabi” 

ismini kabul etmeyerek, kendilerinin Ahmed b. Hanbel’in mezhebini devam ettiren 

Sünniler olduklarını, itikatta Selef, amelde Hanbeli mezhebine bağlı olduklarını 

ileri sürmektedirler. Muhammed b. Abdulvehhab’ın yalnızca Hanbeli mezhebini 

yenileyen bir şeyhülislam olduğunu iddia etmektedirler.742 “Vahhabi” 

isimlendirmesinin “Selefi” kavramına nazaran daha eski olduğu bilinmektedir.743 
Selefi ve Vahhabi kavramları özellikle 11 Eylül 2001’den sonra kimi zaman 
birbirinin yerine kullanılsa da silahlı örgütlere katılanların çoğunun “Vahhabi” 

ismini kabul etmedikleri, mezhepleri ısrarla sorulacak olursa Selefi olduklarını 

söyledikleri görülmüştür.744 

1744 yılında Muhammed bin Abdulvehhab ile Necd’li Suud ailesinin reisi 
Muhammed bin Suud arasında yapılan ve Arap yarımadası’nda aralıklarla üç Suudi 

devletinin ( I., II., III. Suudi Devletleri) kurulmasının şer’en meşruiyetini sağlayan 

ittifak Vahhabiliğin ün kazanmasını sağlamıştır.745 Bu işbirliği Abdulvehhab’a 

fikirlerini daha kolay yaymak için maddi güç ve destek sunarken, Suud’a ise nüfuz 

ve hakimiyetini arttıracak kazançlar sağlamıştır.746 

Vahhabiler de mezhepleri gerçek İslam’dan sapmalar ve bid’atler olarak 

görüp reddetmiş, Hz. Peygamber ile ilk üç neslin yaşadığı mezhepler öncesi İslam 

anlayışına dönmeyi doğru bulmuşlardır. Tasavvuf, kelam, metafizik gibi ilimleri 

küfür; türbe, mevlid, kandil, tarikat gibi uygulamaları şirk olarak nitelemesi 

itibariyle Selefi çizgide seyretmiş, kendilerine uymayıp hak dine girmeyenlerin 
                                                           
741  Büyükkara, “11 Eylülle Derinleşen…”, 228-230. 
742  Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri,11.b., (İstanbul: Şato İlahiyat 

Yay., 2001),105. 
743  Muhammed b. Ahmed ez-Zehebi, Mu'cemü'ş-Şuyuh, (Taif:1988), 280,369. 
744  Yahya Konuk, Bosna’dan Afganistan’a Cihadın Mahrem Hikayesi, (İstanbul:Ark 

Kitapları, 2012), 144. 
745  Büyükkara, İhvan'dan Cüheyman'a Suudi Arabistan ve Vahhabilik. 
746  Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, 107. 
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canlarını ve mallarını gasp etmenin helal olacağına, gerekirse kılıçla yola 

getirileceklerine işaret etmişlerdir.747 Vahhabi düşünce yalnızca Kur’an ve 

Sünnet’in zahiri hükümlerini kesin delil olarak alırken, akıl ve Te’vil’i 

reddetmiştir.748 

Muaviye’nin Şam Emevi hükümdarlığını ve Hz. Ali ile Muaviye arasındaki 

çekişmeyi yeniden diriltmek isteyen Vahhabi ekol, tek ve gerçek İslam devletinin 

Emevi Devleti olduğunu kabul etmiştir.749 İslam’ın Araplık harici düşüncelerden 

uzaklaştırılmasını hedeflemiştir.750 Muhammed bin Abdulvehhab Osmanlı 

hilafetinin gerçek dini temsil etmediğini ve bu nedenle Osmanlı Devleti aleyhinde 

ayaklanmanın vacip olduğunu ilan etmiştir.751 Suudi yönetimiyle yapılan 

işbirlikleriyle siyasal boyuta ulaşan Vahhabilik; Selefizm’in ilk kez siyasi kimliğe 

bürünmüş hali olarak düşünülmektedir. Osmanlı Devleti bunları “Harici” ve gayr-i 
Sünni olarak niteleyerek mücadele etmişir.752 

2. TÜRKİYE’DE DİNİ RADİKALİZMİN VE POLİTİK İSLAMİ 

HAREKETLERİN GELİŞİM SÜRECİ 

İnançlarının esaslarını yerine getirmeleri sistem tarafından engellenmiş olan 

Müslüman kitleye bu haklarını yeniden kullanabileceklerini vadeden siyasi parti, 

sivil toplum kuruluşu, cemaat, tarikat gibi tüm oluşumlar İslamcı Hareketler olarak 

değerlendirilebilir.753 Bu aktörlerin hemen hepsi Kemalizm, laiklik, CHP, 
materyalizm, Darwinizm gibi kavramlara karşı duruşlarını açıkça ortaya 

koymuşlardır.754 Türkiye’de İslamcı düşünce milliyetçilikle harmanlanmış 

durumdadır.755 Türkçülük ve İslamcılık 1908 Jön Türk İhtilali ile ayrı ayrı kendi 

entelektüel oluşumlarını geliştirmiş ancak hiçbir zaman birbirini dışlamamıştır. 

Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi Türkçülüğün önemli isimleri eserlerinde 

“modernist” İslam’ın Türk milliyetçiliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu 

                                                           
747  Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, C.7, (1884), 283. 
748  Yusuf Ziya Yörükhan, “Vahhabilik”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.1, (1953), 60-66. 
749  Hilmi Demir, “Vahhabilikten Selefiliğe: Orta Doğu'da (Ulus) Devletlerin Çözülme 

Süreci", 21.Yüzyılda Sosyal Bilimler, S.3, (2013), 99-122. 
750  Hamit İnayet, Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, Hicabi Kırlangıç(Çev.), 

(İstanbul:Yöneliş Yay,1991),10. 
751  İşcan, “Selefiliğin Şiilik…”, 159. 
752  Büyükkara, Yeni Selefilik ve IŞİD, 8-10. 
753  Alev Erkilet, Eleştirellikten Uyuma Müslümanların Kamusal Alan Serüveni, (Ankara: 

Hece Yayınları, 2004), 91-92. 
754  Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 240-

241. 
755  Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1981), 19-20. 
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işlemişlerdir.756 Zaman içinde iki akımın birbirini tamamlaması ile Türk-İslam 

sentezi oluşmuştur. 

İslam dini ırkların üstünlüğünü reddetmesine, Türkçülük ideolojisi ise Türk 

etnik kimliğini yüceltmesine rağmen, iki ideoloji de birbirini tamamen dışlamamış 

hatta bir sentez oluşturmuştur. Türkiye’deki bu ılımlı yapının ve silahlı marjinal 

mücadele biçimlerine geçit verilmemesinin nedenleri olarak birkaç madde önem 

arz etmektedir. Türk kimliğini şekillendiren Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde 

dinin devletin altında yer alması, sürekli olarak farklı din ve kültürlerle etkileşim 

halinde olunduğundan dışlamacı tutumdan uzaklaşılması, sosyal ve siyasal yapının 

teokratik olmaması ve tasavvuf anlayışının uysallaştırıcı etkisinden dolayı Türk 

toplumunun kişi veya olaylara karşı aşırı reaksiyoner tepkiler göstermediği analiz 

edilmiştir.757 

“Anadolu Milliyetçiliği” kavramıyla da adlandırılabilecek olan, yerli ve 

İslami özellikler taşıyan yaklaşım758 Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, 

Nurettin Topçu gibi önemli isimlerin fikir ve söylemlerinde yer edinmiştir.759 
Siyasi platformda hatırı sayılır oranda bir taban bulan Türk-İslam sentezi Demokrat 

Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi gibi siyasi aktörlerce temsil edilmiştir. 

Milliyetçilik ve muhafazakarlık unsurlarını birleştirerek Türk-İslam sentezine parti 

ideolojisinde merkezi bir yer veren aktör ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

olmuştur.760 Dönemin MHP lideri Alparslan Türkeş’in 1969 yılında yaptığı 

konuşmasında kullandığı; “Biz Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar 

Müslümanız. Her iki felsefe de bizim şiarımızdır.” ifadesi bu husustaki yaklaşımını 

açıkça ortaya koymuştur.761 

2.1. Türkiye’de Politik İslami Hareketlerin Birinci Nesli 

Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girmesiyle İstanbul’da ortaya çıkan 

İslamcılık düşüncesinin Batı modernleşmesine ve laikleşmeye karşı 1908’de II. 

                                                           
756  Gökhan Çetinsaya, “İslamcılıktaki Milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 

6 İslamcılık, 420. 
757  Ö. Çaha, “Ana Temalarıyla 1980 Sonrası İislami Uyanış” Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce 6 İslamcılık, 488-489. 
758  Hasan Duran ve Aydın Polat, “Nurettin Topçu’da Milliyetçilik ve Anadolu 

Milliyetçiliği”, 1. 
759  Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 116. 
760  Caner Taslaman, Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam, (İstanbul: İstanbul 

Yayınevi, 2011), 234. 
761  Mehmet Ali Ağaoğulları, “Aşırı milliyetçi Sağ”, Geçiş Sürecinde Türkiye, 13.b., Irvin 

Schick, Ertuğrul Ahmet Tonak(der), (İstanbul: Belge Yayınları, 1998), 222-223. 
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Meşrutiyet’in ilan edilmesi ile resmen siyasallaştığı kabul edilmektedir.762 Batının 

yalnızca tekniğinin alınmasını kabul eden İslamcılar Osmanlı Devleti’nin yıkılışını 

durdurmak amacıyla İslami bir politika yürütülmesini gerekli görmüşlerdir.763 Çok 

partili sisteme geçilmesiyle temsil kabiliyeti bulan politik İslam764 1950’lerin ikinci 

yarısına kadar aynı düzlemde setretmiştir.765 

3 Mart 1924 günü hilafetin kaldırılması ve inkılapların ilanının ardından 

İslam Türkiye’nin gündeminden hiç düşmemiş766 ancak politik arenada 
İslamcılığın temsili Milli Görüş kanadının oluşmasına kadar sağlanamamıştır.767 
Cumhuriyet sonrası İslamcı tepkilerin en önemlilerinden olan Said Nursi’nin768 
yazdığı Risale-i Nur Külliyatının yasaklanması üzerine gizlice oluşturduğu “nur 

halkaları”,769 İslami yaşam şeklinden uzaklaştırılıp laikleşmeye zorlanan toplumun 

bir refleks gibi kendisine sarılmasına sebep olmuştur.770 Sait Nursi dinin hiyerarşik 

olarak siyasetten üstün olduğunu ve dolayısıyla dinin siyasete alet edilmeyeceğini 

fakat siyasetin dine hizmet edebileceğini savunmuştur. Bu sebeple hem Risale-i 
Nur Külliyatının daha kolay basılmasını sağlamak hem de CHP’nin İslamcı kesime 

olan tepkisini daha da arttırması üzerine 1946-1957 yılları arasında DP’yi 

desteklemiştir.771 1940’lardan sonra cemaatleşme sürecine girerek Türkiye’deki en 

büyük İslamcı yapılardan bir diğeri olan Süleymancılık hareketi772 genel olarak 
iktidara yakın merkez sağ partileri desteklemiş,773 cemaatleri içinden birkaç kişiyi 

                                                           
762  Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002), 358. 
763  Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akımı, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 

2003), 19. 
764  Peter Wagner, Modernliğin Sosyolojisi – Özgürlük ve Cezalandırma, Mehmet Küçük 

(Çev.), (İstanbul: Ayrıntı Yayınevi, 2005), 181. 
765  Şerif Mardin, Bediüzzaman Said Nursi Olayı, 2.b, (İstanbul: İletişim Yayınları, Kasım 

1992), 35,212. 
766  D. Mehmet Doğan, Batılılaşma İhaneti, (İstanbul: İz Yayıncılık, 1997), 78-86. 
767  Sina Akşin, Türkiye Tarihi– Çağdaş Türkiye 1908-1980, C.IV, (İstanbul: Cem 

Yayınları, 2002), 142. 
768  Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 65-66. 
769  Hakan Yavuz, “Bediüzzaman Said Nursi ve Nurculuk”, Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce 6 İslamcılık, 267. 
770  Ahmet İnsel, Türkiye Toplumunun Bunalımı, (İstanbul: Birikim Yayınları, 1990), 12. 
771  Metin Karabaşoğlu, “Said Nursi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 6 İslamcılık, 

(İstanbul: İletişim Yayınları, 2004), 279-282. 
772  Mustafa Aydın, “Süleymancılık”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 6 İslamcılık, 

310-312. 
773  Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan, Türkiye’de İslami Oluşumlar, (İstanbul: Metis Yayınları, 

1990), 132-133. 
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milletvekili seçtirmeye özen göstermişlerdir. AK Parti’nin kurulmasından itibaren 

bu partiyi desteklemiştir.774  

2.2. Geçiş Dönemi (1946-1970) 

Türkiye’de çok partili hayata geçilmesinin ardından Milli Görüş’ün 

kurulmasına kadar geçen süreç, İslamcı düşüncenin İslami hareketlere dönüşmesini 

kapsayan geçiş sürecidir.775 Bu yıllarda DP’nin İslam’a ılımlı yaklaşımı, Necip 

Fazıl Kısakürek ve Eşref Edip Fergan gibi isimlerin entelektüel katkıları,776 
Sebilürreşad ve Büyük Doğu hareketleri muhafazakar toplum için yol gösterici 

olmuştur.777 İslam’ı ideolojileştirerek siyasallaşmasındaki en önemli aktivistlerden 

biri olan Necip Fazıl Kısakürek,778 Milli Nizam Partisi (MNP)’nin ideologu olarak 
ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ile Akıncıların yetiştirilmesinde önemli rol 

üstlenmiştir. Daha sonra Erbakan’ı pragmatist bularak Milliyetçi Hareket Partisi 

(MHP) ile yakınlaşan779 Kısakürek’in katkılarıyla Türk-İslam sentezi 1970’li 

yıllarda siyasal güdeme girmiştir.780 

Türkiye’de çok partili sisteme geçilmesi, Pakistan’ın 1947’de ilk Müslüman 

devlet olarak ilan edilmesi, Mısır’da İhvan-ı Müslimin’in belirginleşmesi gibi 

etkenlerin de katkılarıyla Türkiye’de 1950’den sonra politik İslami hareketler 

gelişmeye başlamıştır.781 Said Nursi ve Süleymancılık hareketleri bu yıllarda 

politik İslam’ı beslemiştir.782 Bazı siyasi isimlerin tarikat ve cemaatlerle olan 

                                                           
774  Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 76-77 
775  Hakan Yavuz, Modernleşen Müslümanlar, (Kitap Yayınevi, 2005), 21. 
776  Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007), 

340. 
777  Efecan İnceoğlu, Türkiye’de Siyasal İslamcılığın Evrimi, (Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009), 32-34. 
778  Rasim Özdenören, “Necip Fazıl Kısakürek”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 6 

İslamcılık, 138. 
779  Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 

102,104-105. 
780  Çiler Dursun, “Türk İslam Sentezi İdeolojisi ve Öznesi”, Doğu Batı, Yıl:7, S.25, 

(Kasım-Aralık Ocak 2003-2004), 59-60. 
781  Ali Bulaç, “İslam’ın Üç Siyaset Tarzı veya İslamcıların Üç Nesli”, Modern Türkiye’de 

Siyasi Düşünce 6 İslamcılık, 65-66. 
782  Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye’de Siyasal Katılım, Tek Partiden Ak Parti’ye Siyasal 

İslam ve Demokrasi Tartışmaları, (İstanbul: Birey Yayıncılık, 2009), 71. 
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bağlantısı ortaya çıkmış,783 Turgut Özal’ın Nakşi İskenderpaşa cemaati ile 

yakınlığı tespit edilmiştir.784 

2.3. Türkiye’de İkinci Nesil Politik İslami Hareketler 

“İslami hareket” vurgusu yapmalarıyla öne çıkan İkinci nesil İslamcılar için 

1950’li yıllar başlangıç kabul edilmektedir.785 Türkiye’nin en önemli muhafazakar 

öğrenci yapılanmalarından olan MTTB 1916’da kuruluşundan 1936 yılına kadar 

Kemalist Milliyetçi bir duruş sergilemiş, 1960-1965 yıllarında CHP’ye yakın 

olmuş, 1967’den sonra İsmail Kahraman’ın genel başkan olmasıyla İslamcı çizgiye 

girmiştir. 1970’li yıllara kadar Türk milliyetçiliğinin ağır bastığı MTTB’nin 

milliyetçi ve dindar tabanda karşılık bulmasında Nurettin Topçu, Necip Fazıl 

Kısakürek ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi isimlerin entelektüel çabaları etkili 

olmuştur. Birlik ülkedeki “manevi eksikliğin” giderilmesi amacıyla eğitim 

kurumlarına özel önem vermiş, İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Liselerinde 

yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak adına eylemler 

düzenlemiştir. MTTB bünyesinde Milli Görüş’den gelen Recep Tayyip Erdoğan, 

Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi isimlerin bulunması dikkat çekmektedir.786 

İslamcı hareketin önemli gençlik örgütlenmelerinden olan ve 1970’lerde 

MSP’nin gençlik kolları gibi çalışan Akıncılar ideolojik olarak benzerlik gösterdiği 

MTTB’liler ile yakınlaşmış ve benzer bir düzene ulaşmayı hedeflemişlerdir. 
MTTB’liler eğitim araçlarıyla sosyal dönüşümün sağlanmasına önem verirken, 

mevcut düzenin siyasi bir hareketle devrilmesini savunan Akıncılar yöntem ve 

metod konusunda farklı bir tutum içinde olmuşlardır. Ankara Devlet Mimarlık ve 

Mühendislik Akademisi’nde okuyan bir grup İslamcı öğrencinin girişimleriyle, 

Tevfik Rıza Çavuşoğlu’nun başkanlığında 1975’te kurulan derneğe Akıncılar 

Derneği; aynı yıllarda yaşanan sağ-sol çekişmesinde İslami kimlikleriyle tanınan 

ve Milli Görüş içindeki şeriatçı damardan gelen gençlik örgütüne ise Akıncılar 

denilmiştir.787 Gençleri anarşik ortamdan kurtararak milli ve manevi duygularla 

geliştirmeyi amaçladığını savunan dernek788 İmam Hatip liseleri, Yüksek İlahiyat 

Fakülteleri ve İslam Enstitüleri’nde devrimci ve ülkücü grupların karşısına çıkarak 

                                                           
783  Ülkü Demirtepe, Frak’tan T-Shirt’e, (İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1992), 145. 
784  Tanıl Bora, “Turgut Özal”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Liberalizm, C.VII, 

(İstanbul: İletişim Yayınları, 2005), 593. 
785  Bulaç, “İslam’ın Üç Siyaset Tarzı…”, 49. 
786  M. Çağatay Okutan, Bozkurt’tan Kur’an’a Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 1916-

1980, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004). 
787  Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 127. 
788  H. Özdemir, Mamak Zindanlarında Bir Akıncı Tarihe Notlar, (İstanbul: Milsan A. Ş.), 

336. 
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buraları kontrol altına almıştır.789 Antiemperyalist ve antisiyonist olan MTTB ve 
Akıncılar gibi gruplar eylem ve mitinglerinde yüzbinlerce insanı bir araya 

getirebilmiştir. Akıncılar Derneği’nin 1979’da kapatılmasının ardından aynı 

misyonla kurulan Akıncı Gençler Derneği (AGD) içinden bir grup genç, 

Afganistan Savaşı, İran Devrimi ve Türkiye’deki siyasal çatışmalardan etkilenerek 

silahlı bir direniş hareketi oluşturmaya yönelmiş ve İslami Büyük Doğu Akıncıları-
Cephesi’ni (İBDA-C) kurmuşlardır. Akıncılar Derneği kapatıldıktan sonra 1990’lı 

yıllarda yeniden kurulmuş ancak etkinlik gösterememiştir. 2009’da İstanbul’da 

kurulan Fatih Akıncılar Derneği de yapıyı eski gücüne kavuşturamamış ve 

faaliyetlerine yerel düzeyde devam etmek zorunda kalmıştır.790 İslamcı yapılar 

radikalize olup şiddete yöneldikçe İslami toplum tarafından pek kabul görmemiş, 

yalnızca marjinalize olmuş küçük bir kesime hitap edebilmişlerdir. 

1960 askeri darbesinin ardından sağ kanadın söylemleri aşırı İslami ve 

milliyetçi unsurlar taşımasıyla dikkat çekmiştir.791 Cumhuriyet tarihinin ilk siyasal 
İslamcı hareketi olarak ortaya çıkan Milli Görüş’ün 1980 öncesi söylemleri de 

daha radikal öğelerle bezenmiştir.792 Milli görüş hareketi dünyada ümmetçilik, 

ülkede milliyetçilik, ekonomide adil ve statik bir yapı oluşturmak gibi amaçlarını 

gerçekleştirmek için siyasal temsil yoluyla devlet unsurunun kullanılmasını gerekli 

görmüştür.793 Milli Görüş Hareketi’nin lideri Necmettin Erbakan’ın 1940’lı 

yıllardan itibaren yakın olduğu Nakşibendi İskenderpaşa cemaatinin794 şeyhi 

Mehmet Zahid Kotku İslamcıların siyasi mücadele girişimlerini desteklemiş, 

cemaatlerine yakın olan dindar üniversite öğrencilerinin devlet görevlerine talip 

olmalarını teşvik etmiştir. Erbakan, emperyalist dünya sistemini yansıtan IMF, 
Dünya Bankası, AB gibi Batı’lı kurumların karşısına Türkiye’nin liderliğindeki D-
8 vasıtasıyla, İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı, İslam ortak para 

birimi gibi oluşumlara giderek İslami bir dünya sistemi kurmayı arzulamıştır.795 
Erbakan’ın Siyonizm’i ve İsrail’i eleştiren duygu ve söylemleri radikal İslamcı 

grupların bir kısmının Erbakan’a ve Milli Görüş’e sempati duymalarında etkili 

                                                           
789  M. A. Gökaçtı, Türkiye’de Din Eğitimi ve İmam Hatipler, (İstanbul: İletişim Yayınları, 

2005), 224. 
790  Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 129-

131. 
791  Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye’de Modernleşme Din ve Parti Politikası – Milli Selamet 

Partisi Örnek Olayı, (Alan Yay., 1985), 97. 
792  İnceoğlu, Türkiye’de Siyasal İslamcılığın Evrimi, 67-69. 
793  Fulya Atacan, “Explaining Religious Politics at the Crossroad: AKP-SP”, Turkish 

Studies, Vol:6, No:2, (June 2005), 189-190. 
794  E. Özdalga, İslamcılığın Türkiye Seyri Sosyolojik Bir Perspektif,(İstanbul:İletişim 

Yayınları,2006),106. 
795  Ruşen Çakır, “Milli Görüş Hareketi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 6 İslamcılık, 

545,561. 
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olurken,796 büyük bir kısmı ise oy vermenin “küfür” olduğu inancıyla Milli 

Görüş’ü sistemi ayakta tutmakla eleştirmişlerdir.797  

Milli Görüşün ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi’nin (MNP) 

programı kendisinden sonraki Milli Görüş partilerine genel bir çerçeve 

oluşturmuştur.798 MNP’nin henüz hiçbir seçime girmemişken 1972’de 

kapatılmasının ardından799 aynı yıl Milli Görüş’ün ikinci partisi olarak kurulan 

Mili Selamet Partisi (MSP) 1973 seçiminde aldığı %11.8 oy ile meclisin üçüncü 

büyük grubu olarak, koalisyonla dahi olsa Cumhuriyet sürecinde iktidara gelen ilk 

İslamcı parti olmuştur. Erbakan’ın CHP ile koalisyon kurmasını sert biçimde 

eleştiren parti tabanının desteğini çekmesi sonucu800 1977 erken genel seçiminde 

oyları % 8.6’ya düşen MSP, II. Milliyetçi Cephe ile koalisyon kurmuş fakat 12 

Eylül 1980 askeri darbesi ve partinin kapatılması kararıyla koalisyon ancak 5 ay 
sürdürülebilmiştir. 1980 askeri darbesi ile başta Necmettin Erbakan olmak üzere 

partinin önde gelen isimleri siyasi yasaklı duruma gelmiştir. 1982 anayasası ile din 

ve ahlak eğitimi zorunlu olarak devletin eğitim kurumlarının himayesine alınmıştır. 

Devlet eliyle dini eğitimin verilmesi Milli Görüş’ün de savunduğu bir 

uygulamaydı.801 

Milli Görüş’ün üçüncü partisi olarak 1983’de kurulan Refah Partisi (RP) 

1991 Genel Seçimlerinde Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile 

kurduğu ittifak sonucu % 16.2 oy alarak meclise girmiştir.802 Milli Görüşün 

yeniden oy yükseltmesinde hem ittifakın hem de Recep Tayyip Erdoğan, Melih 

Gökçek, Hasan Hüseyin Ceylan, Yasin Hatipoğlu, Ömer Vehbi Hatipoğlu gibi 

isimlerin katkısı olmuştur.803 1995 genel seçimlerinde % 21.38 oy oranı ile RP ilk 

kez bir seçimde birinci olan İslamcı parti olmuştur.804 8 Şubat 1997 muhtırası ile 

RP iktidardan düşürülmüş, 16 Ocak 1998'de kapatılması ile Milli Görüş’ün 

siyaseten çöküşü başlamıştır.805 

                                                           
796  İnceoğlu, Türkiye’de Siyasal İslamcılığın Evrimi, 150-151. 
797  M. Daniş, “Cezayir Allahu Ekber Dedi”, Girişim, Temmuz 1990, 32-33, 58. 
798  İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam, (İstanbul: Dergah 

Yayınları, 2009), 307. 
799  Ali Yaşar Sarıbay, “Milli Nizam Partisi’nin Kuruluşu ve Programının İçeriği”, 

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 6 İslamcılık, 578-579. 
800  Çakır, “Milli Görüş…”, 547. 
801  İnceoğlu, Türkiye’de Siyasal İslamcılığın Evrimi, 61-78. 
802  Çakır, “Milli Görüş…”, 548. 
803  A. Tan, Kürt Sorunu, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2009), 64,466. 
804  Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 148. 
805  İnceoğlu, Türkiye’de Siyasal İslamcılığın Evrimi, 63-64,90, 148-152. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

1111 

RP’nin kapatılacağının anlaşılması üzerine, kapatmadan bir ay önce 17 

Aralık 1997’de Fazilet Partisi (FP) kurularak RP’nin 158 milletvekili buraya 

geçmiştir. Milli Görüş’ün 30 yıllık duruşunun dışına çıkan FP, AB üyeliğine sıcak 

bakmış, parti lideri Recai Kutan Yahudi kuruluşlarla temasa geçmiş, şeriati 

savunmadıklarına ve Avrupa ile bütünleşmeyi desteklediklerine dair söylemlerde 

bulunmuştur.806 Ayrıca Kutan’ın Simon Peres’le kadeh tokuşturduğu görüntülerin 

medyaya yansıması,807 başörtüsü sorunu ile ilgili laiklik endişesini önemsediğini ve 

bunu gündeme getirmeyeceğini ifade etmesi808 gibi Milli Görüş ile bağdaşmayan 

söz ve davranışlarının da etkisiyle 18 Nisan 1999 seçimlerinde oyları % 15.41’e 

düşmüştür. İstanbul milletvekili Merve Kavakçı’nın mecliste başörtülü olarak 

yemin etmesini engellemeye çalışanlara karşı yeterli tepkiyi koyamaması gibi pasif 

duruşuyla Milli Görüş’ün en zayıf dönemini yaşamasına neden olan FP, 22 Haziran 

2001’de kapatılmıştır. FP’nin kapatılmasının ardından Milli Görüş’ün beşinci 

partisi olarak 20 Temmuz 2001’de Recai Kutan’ın başkanlığında Saadet partisi 

(SP) kurulmuştur. Milli Görüş içindeki yenilikçi kanattan Recep Tayyip Erdoğan, 

Abdullah Gül ve Bülent Arınç gibi isimler, SP kurulduktan yaklaşık 1 ay sonra 

Erdoğan’ın hapis cezası biteceğinden ve yeni bir oluşuma gitmeyi 

planladıklarından dolayı SP’ne katılmamışlardır. SP, kendisinden önceki Milli 

Görüş partilerinden daha fazla oranla İslami tezlere yönelerek iktidardan 

uzaklaştıkça marjinalleşmiş, iktidara yaklaştıkça ise daha milliyetçi, muhafazakar 

hatta ulusalcı çizgide siyaset yürütmüştür. Bu dönemde Erbakan, HAMAS ve 

Hizbullah’ı desteklemiş, Batı ve İsrail’in Filistin saldırılarına karşı eylem ve 

protestolar düzenlemiştir. Ancak SP girdiği her seçimde oy kaybetmeye devam 

etmiştir.809 

2.4. Türkiye’de Politik İslami Hareketlerin Üçüncü Nesli: Ak Parti 

Milli Görüş’ün oy kaybederek siyasal yıkıma uğraması ile birlik içinde 

“yenilikçi” ve “gelenekçi” ayrışması yaşanmaya başlamıştır. İçlerinde Recep 

Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç gibi isimlerin de yer aldığı ve 

“Yenilikçiler” olarak adlandırılan genç kadro810 Milli Görüş Hareketi’nin seçmenin 

talepleri dikkate alınarak güncellenmesi gerektiği hususunda hemfikirdiler. Bu 

doğrultuda yenilikçi kanadın girişimleriyle 14 Ağustos 2001’de kurulan Adalet ve 

Kalkınma Partisi (AK Parti / AKP) ile Türkiye’de Politik İslami hareketlerin 

                                                           
806  Çakır, “Milli Görüş…”, 572-574. 
807  Sabah, 12 Nisan 2001. 
808  M. Çınar, Siyasal Bir Sorun Olarak İslamcılık, (Ankara: Dipnot Yayınları, 2005), 102-

103. 
809  Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 154-

162. 
810  Atacan, “Explaining Religious…”, 193. 
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üçüncü nesli başlamıştır.811 AK Parti 3 Kasım 2002’de girdiği ilk seçimde en 

yüksek oyu alarak Cumhuriyet tarihinde İslami referansla tek başına iktidara gelen 

ilk siyasi parti olmuştur.812  

AK Parti; Milli Görüş partilerinin oy kaybettiği süreçten farklı olarak seçim 

propagandasını ideolojik değil ekonomik temeller üzerine kurması,813 ANAP, 
DYP, MHP gibi farklı kesimlerden siyasetçilere bünyesinde yer vermesi, halkın 

anladığı ve yaşadığı anlamda İslamcılığı temsil etmesi ile seçimlerde yüksek 

oranda başarı elde etmiştir.814 Özellikle 28 Şubat süreciyle İslamcı kesimin yaşam 

tarzına uzanan müdahalelerin ardından bu kitlede gelişen doğru zamanı bekleme 

refleksi; başörtüsü yasağı, İmam hatiplerin kapatılması, Kur’an kurslarının 

durumu, Irak’ın işgali ve BOP gibi meselelere AK Parti iktidar olduktan sonra 

daha temkinli ve itidalli yaklaşmalarını sağlamıştır. Siyasi partileşmeyi dine uygun 

bulmayan radikal İslamcıların önemli bir kısmı dahi bu süreçte AK Parti’yi 
desteklemişlerdir.815 Nihayetinde siyasal İslam iktidara yaklaşarak merkeze 

oturdukça savunularını gerçekleştirme fırsatı bulmuş ve sistem ile barışık bir 

niteliğe kavuşmuştur. Görüldüğü üzere Türkiye’de siyasal katılım kanallarının açık 

tutulması ve ideolojilerin siyaseten temsili radikalizmin önüne geçmektedir. 

3. DÜNYA SİYASETİNDE İSLAMİ GÖRÜNÜMLÜ RADİKAL 

YAPILARIN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ VE GELİŞİMİ 

Gelişimi itibariyle anarşist dalga, etnik dalga, ideolojik dalga, dini dalga, 

siber dalga şeklinde özetlenen modern terörizmin türleri arasında keskin sınırlar 

bulunmamakla birlikte816 her birinin etkinlik süresinin yaklaşık 40 yıl olduğu 

düşünülmektedir. İlk üç dalganın kendi zaman dilimlerini tamamlamalarının 

                                                           
811  Yalçın Akdoğan, Ak Parti ve Muhafazakar Demokrasi, (İstanbul: Alfa Yayınları, 

2004), 104. 
812  Ali Çarkoğlu ve Binnaz Toprak, Değişen Türkiye’de Din Toplum ve Siyaset, (İstanbul: 

TESEV Yayınları, Kasım 2006), 81. 
813  Dinçer Bıdık, Türkiye’de Muhafazakarlık ve Liberalizm, (Muğla Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007), 174. 
814  Akdoğan, Ak Parti ve Muhafazakar Demokrasi, 113. 
815  C. Tuğal, Pasif Devrim, İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, (İstanbul: Koç 

Üniversitesi Yayınları, 2010), 75,174. 
816  “Terörün Geldiği Yeni Boyut: Işid Örneği”, Bilgesam Raporu, No:67, (İstanbul: 

Haziran 2015), 9. 
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ardından, 1979 İran İslam Devrimi ve SSCB’nin Afganistan’ı işgali ile başlayan 

dini dalganın ise 2025 yılı yakınlarında sona erebileceği tahmin edilmektedir.817 

3.1. 2000’li Yıllarda Küresel Terör, Asimetrik Savaş Ve Yabancı 

Savaşçılar 

Küresel kültürün milli kültürleri baskılayarak asimile etmesi 

(McDonalds’laşma) karşısında alt kültürlerin ön plana çıkma çabası ayrılıkçı ve 

aşırıcı hareketleri artırmıştır.818 Batı toplumlarınca Müslümanların 

“öteki”leştirilmesi ve “İslamofobi”nin kavramsallaştırılması819 neticesinde Batı’da 

yaşayan Müslümanlar baskıya uğramış, Afganistan ve Irak’ın işgallerine meşruiyet 

zemini oluşturulmuştur.820  

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından uluslararası ilişkilerde yeni bir strateji 

olarak “gri savaş” / “asimetrik savaş” yöntemi önemli hale gelmiştir. ABD gibi 

dünyanın hegemonik gücü olan bir devlete, küçük aktör olarak nitelenen terörist bir 

grubun büyük kayıplar verdirmiş olması,821 saldırının ne zaman, kimden, nereye 

geleceğinin bilinmemesi nedeniyle savunmayı mümkün kılmaması822 bu yeni 
stratejiyi meydana getiren sebep olmuştur. 

El Kaide ile başlayan ve günümüzde IŞİD ve türevi örgütlerle devam eden 

küresel terör ağı, “Yabancı Savaşçılar” (Homegrown) sorununu gün yüzüne 

çıkarmıştır. Batılı ülkelerde doğup büyüyen, eğitim alan fakat Afganistan, 

Çeçenistan, Irak, Suriye gibi ülkelere savaşmaya giden yabancı savaşçıların 

sırasıyla en çok Fransa, Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Hollanda, Norveç ve İsveç’ten çatışma alanlarına gittikleri tespit edilmiştir.823 
Batı’dan çatışma alanlarına savaşmaya gidenlerin büyük oranda dini motivasyonla 
değil, yaşadıkları topluma ve şartlara karşı hissettikleri öfke ve intikam 

                                                           
817  David C.Rapoport, “The Four Waves of Modern Terrorism”, Attacking Terrorism, 

Audrey Kurth Cronin vd. (der), (Washington: Georgetown University Press, 2004), 
47-48. 

818  Serkan Kekevi, Türk Dış Politikası, (İstanbul: IQ Yayıncılık, 2004), 139. 
819  Oktay Çelik, “Dini İstismar Eden Terör Örgütlerinin Radikalleşme Süreci”, SDÜ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl.2, S.22, (2015), 103. 
820  Richard Perle ve David Frum, Şeytana Son: Terörde Savaş Nasıl Kazanılır, Gökçe 

Kaçmaz (Çev.), (İstanbul: Truva Yayınları, 2004). 
821  Metehan Temizel, “Terörizmde Yeni Milad: 11 Eylül 2001”, 332. 
822  Özdemir, Mamak Zindanlarında Bir Akıncı Tarihe Notlar, 159-164. 
823  Hilmi Demir, “Yabancı Savaşçılar ve Homegrown Teröristler”, (Ankara: TEPAV, 

Mart 2015), 1-3. 
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duygularıyla harekete geçtikleri görülmüştür.824 Örneğin 80’den fazla ülkeden 

gelen savaşçılarıyla, ilk sırada yer alan IŞİD’in bünyesindeki yabancı savaşçıların 

%60-70’i Orta Doğu ülkelerinden, %20-25’i ise batılı ülkelerden katılmıştır.825  

Afgan- Rus Savaşı’nda çeşitli İslam ülkelerinden gelerek Ruslara karşı 

savaşanlar, Rusların çekilmesinin ardından kendi ülkelerine dönmüş, buralardaki 

yönetimlerin İslami olmadığı gerekçesiyle kendi ülkelerine karşı silahlı 

mücadeleye girişerek İslami yönetimler kurmayı amaçlamışlardır. 826 Günümüzde 

de çatışma bölgelerinden kendi ülkelerine dönecek olan yabancı savaşçıların 

buralarda eylemler yapması veya başkalarını radikalleştirmeleri ihtimalinden 

endişe edilmektedir.827 

3.2. İslami Motivasyonlu Radikal Örgütlerin Türkiye’deki Etkisi Ve 

Eylemleri 

Bireylerin ve toplumların dinlerinin gerektirdiği duygu ve ritüelleri 

yaşamalarının kısmen ya da tamamen engellendiği durumlarda bir tepki ve 

savunma mekanizması olarak dini radikalleşme baş gösterebilmektedir. Dini 

metinlere getirilen yorum farklılıkları da radikalleşmenin bir başka önemli sebebi 

olarak dikkat çekmektedir.828 Radikal hareketler Türkiye’de ancak 1970’lerin sonu, 

1980’lerin başı gibi etkinleşebilmiştir. Anadolu sürekli işgallere uğrayan bir 

coğrafya olmadığından dolayı halkta sisteme karşı İslami bir direnişin gelişmemiş 

olması, radikal reaksiyonların Arap-İslam geleneğine daha yakın olması 

dolayısıyla evrensel nitelik taşımaması, laik reformlar vasıtasıyla İslam dünyası ile 

bağların büyük oranda koparılmış olması, dil konusunda Türkiye ve İran’ın 

Araplardan farklılaşması gibi nedenler radikal İslami hareketlerin Türkiye’de Arap 

dünyasından daha geç denilebilecek bir süreçte başlamasını sağlamıştır.829  

1979 İran İslam Devrimi’nin ardından mollaların çabalarıyla Şiilik 

politikalarının Türkiye’ye ihraç edilmesi girişimlerinin etkisiyle gelişen süreç, 

Türkiye’de reaksiyoner biçimde siyasi partileşmenin yanı sıra silahlı veya silahsız 

biçimde tepkilerini gösteren İslami Hareket Örgütü (İHÖ), İslami Cemiyet ve 

Cemaatler Birliği (İCCB), İBDA/C, Hizbullah, Vasat, Tevhid Selam/Kudüs 

                                                           
824  Hilmi Demir, “Radikal Selefi Hareketler ve Terör Örgütleri: Kavram ve Teorik 

Çerçeve”, (TEPAV, Şubat 2016), 7. 
825  Derya Kap, “IŞİD ve Yabancı Savaşçılarla Mücadelede AB ve Türkiye’nin Tutumu”, 

Research Turkey, C.4, S.4, (Nisan 2015), 36-58. 
826  D. Cook, Understanding Jihad, No:1, (University of California Pres, 2005), 158. 
827  Şemsettin Erdoğan ve Ergün Deligöz, “Irak Şam İslam Devleti (IŞİD): Gücü ve 

Geleceği, Savunma Bilimleri Dergisi, C. 14, S.1, (Mayıs 2015), 7. 
828  Ş. Gündüz, “Din Terör ve Şiddet”, Diyanet Aylık Dergi, S.170, (Şubat 2005), 11-13. 
829  A. Özcan, İslami Uyanıştan İslami Harekete, (İstanbul: Şafak Kitabevi, 1996), 19-20. 
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Ordusu gibi örgütleri ortaya çıkarmıştır.830 Mısır İhvan-ı Müslimin ve Pakistan 

Cemaat-i İslami hareketinin ortaya çıkması, Hasan el Benna, Muhammed İkbal, 

Seyyid Kutub, Mevdudi, Ali Şeriati, Fazlurrahman gibi isimlerin eserlerinin 
Türkçe’ye çevrilmesi,831 Mısır El Ezher Üniversitesi’nde din eğitimini bitirip 

Türkiye’ye dönenlerin faaliyetleri ve Hizbu’t Tahrir örgütü radikal hareketlerin 

Türkiye’de yaygınlaşmasında etkili olmuştur.832 Türkiye’yi İslam hükümlerinin 

uygulanmadığı iddiasıyla “daru’l-harb” olarak niteleyen833 radikal İslami anlayış, 

günümüz İslam toplumunun cahiliye dönemine benzediğini ve küfür içinde 

olduğunu iddia ederek sisteme ve topluma karşı tavır almış durumdadır.8341953’te 

Kudüs’te kurularak amacını tüm Müslümanları birleştiren İslami hilafet devleti 

kurmak olarak açıklayan Hizbu’t Tahrir terör örgütünün Türkiye sorumluluğunu 

1965’te Ercüment Özkan’ın üstlenmesiyle Türkiye’de radikal İslami hareketler 

belirmeye başlamıştır.835  

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren faaliyetlerini silahsız biçimde yürüten 

Rahmet, Vahdet, Akabe, Sahabe, Yeryüzü, Yöneliş, Ekin, Burç (Tohum), Yıldız, 

Fecr, Tevhid-i Çekirdek, Mücahede gibi836 otantik/yerli grupların yanı sıra, ülkesel 

ve bölgesel sınırları aşan,837 kökleri yurtdışında bulunan Hizbullah, El-Kaide, 
Hizbu’t Tahrir, AFİD (Kaplancılar) gibi silahlı eylemleriyle dikkat çeken radikal 

yapıların etkisi görülmüştür. Türkiye için ciddi tehdit oluşturan İBDA-C (Ak 
Doğuş), Cemiyet ve Cemaatler Birliği (İCCB), Ceyşullah, İslami Hareket Örgütü 

(İHÖ), Tevhid Selam Kudüs Ordusu, Türkiye İslami Hareketi (Malatyalılar-Şafak 

Grubu), Vasat gibi örgütler düzenledikleri kanlı eylemlerle 

anılmışlardır.8381990’lar boyunca, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Gaffar Okkan, 

Muammer Aksoy gibi isimlere düzenlenen suikastlerle bu yapılardan bazılarının 

ilişkili olduğu tespit edilmiştir.839 1990’lı yıllardan 2000’li yıllara kadar daha 

                                                           
830  Ruşen Çakır, Derin Hizbullah: İslamcı Şiddetin Geleceği: 1980 sonrası İslami 

Hareket 2, (İstanbul: Metis Yayınevi, 2001), 140. 
831  Çaha, “Ana Temalarıyla…”, 477. 
832  Hamza Türkmen, Türkiye’de İslamcılık ve Özeleştiri, (İstanbul: Ekin Yayınları, 2008), 

47. 
833  Kamil Şahin ve Mimar Türkkahraman, “Türkiye’de Toplumun Radikal Hareketlere 

Bakış Açısı”, Ortadoğu’daki Siyasal Gelişmeler ve Güvenlik, 188. 
834  Abdullah Manaz, Türkiye’ye Yönelik Terör Odakları, (İstanbul: IQ Yayınları, 2005), 

180. 
835  Erkilet, Eleştirellikten Uyuma Müslümanların Kamusal Alan Serüveni, 686-687. 
836  Ali Kuyaksil, “Türkiye’de Terör ve Terörün Kaynakları”, Polis Dergisi, S: 40 
837  Necip Hablemitoğlu, Şeriatçı Terör’ün ve Batının Kıskacındaki Ülke, 1. b., (İstanbul: 

Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2003), 116. 
838  Çakır, Derin Hizbullah, 140. 
839  Türkiye Barolar Birliği, Türkiye ve Terörizm, 1. b., (Ankara: Türkiye Barolar Birliği 

Yayınları, Haziran 2006), 550-552. 
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ziyade otantik/yerli grupların ön planda olduğu İslami motivasyonlu terör tehdidi, 

2000’li yıllarla birlikte El Kaide ve türevi olan Selefi doktrine bağlı küresel terör 

tehdidine dönüşmüştür.840 

Türkiye’deki faaliyetleri itibariyle tahribat ve etki düzeyi en yüksek olan 

terör örgütlerinden biri Hizbullah’tır. İran’daki şah rejimini devirmek amacıyla 

1973’de İran’ın Kum kentinde kurulan ve 1982’den itibaren Lübnan’da 

örgütlenmeye başlayan Hizbullah,841 Türkiye’de özellikle bölgenin muhafazakar 

altyapısının da etkisiyle Güneydoğu Anadolu’da etki gösterebilmiştir.842 Silahlı 

mücadele ile anayasal düzeni yıkarak yerine Kürt milliyetçiliğine dayanan İslam 

devleti kurma amacı taşıyan843 Türk Hizbullahı bu amacına giderken öncelikle 

bölgeden PKK’yı temizlemeyi elzem görmüştür.844 Hizbullah kendisinden 
ayrılmaya çalışan veya rakip kesimlerden olan yaklaşık 60 kişiyi işkence ederek 
öldürmüş, örgüt propagandası için panik ve korku yaratarak kendi alanında tek 

olmak amacıyla bu anları video kaydına alarak yayınlamıştır.845 Türk Hizbullahı 

İlim grubu ve Menzil grubu isimleriyle ikiye ayrılmıştır. İlim grubu, PKK’ya 

destek oldukları gerekçesiyle yaklaşık 200 Menzilciyi ve 500 civarında PKK’lıyı 

öldürmüşlerdir. Menzilcilerin saldırılarına direnemeyen PKK 1995 yılında ateşkese 

giderek adeta bölgede kontrolü Hizbullah’a bırakmıştır.846 Menzil grubunun lideri 
Fidan Güngör’ün 1994 yılında İlim grubu tarafından öldürülmesinin ardından 

Menzilciler de Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere İlim grubunun etkili 

olduğu pek çok il ve ilçeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. 1990’lı yıllarda 

yurtdışı yapılanmasına başlayan Türk Hizbullahı, Kürt kökenli Türklerin yoğun 

olarak yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya gibi ülkelerdeki 

faaliyetleriyle finansman sağlamış, örgütün üst düzey liderleri yakalanmamak için 

bu ülkelere kaçmıştır.847 Türk Hizbullahı’nın kimi zaman PKK’ya karşı, kimi 

zaman da PKK ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürüttüğü eylemlerin 

sonucunda848 2000 yılında İstanbul’da örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda 

                                                           
840  Emre Kongar, Küresel Terör ve Türkiye, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2005), 92. 
841  Çağlar Söker, “Hizbullah Terör Örgütü Analizi”, 6-11. 
842  Süleyman Özören, “Turkish Hizballah: A Case Study of Radical Terrorism”, The 

Journal of Turkish Weekly, (13 December 2004). 
843  Fuat Akyol, “Hangi Hizbullah”, Aksiyon Dergisi, (22 Ocak 2000). 
844  Ömer Alper Yurtseven, Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dini Bir Terör Örgütü Olarak 

Hizbullah, (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2006), 76. 

845  Gamze Güngörmüş Kona, “Orta Doğu Merkezli Radikal Örgütler ve Türkiye’ye 
Etkileri”, 802-803. 

846  Çakır, Derin Hizbullah. 
847  “Hizbullah Terör Örgütü”, (Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları), 2-5. 
848  Adrew Mango, Türkiye’nin Terörle Savaşı, Orhan Azizoğlu(Çev.), (İstanbul:Doğan 

Kitap,2005),85-92. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

1117 

örgütün lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesi ile çöküş süreci başlamıştır.849 
Örgütün gerçekleştirdiği Gaffar Okkan suikasti850 ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’e 

hakaret içeren karikatürlere karşı 2006’da düzenlediği eylem ve protestolarla 

poansiyeli yeniden gündeme gelmiştir.851 

Türk Hizbullah’ının etkisini kaybetmeye başlamasıyla, hayatta kalmak için 

bir taktik değişikliği çerçevesinde ortaya çıkan yani Türk Hizbullah’ı ile organik 

bağı bulunan Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Aralık 2012’de kurulmuştur. Dindar 

Kürtlerin siyasi arenada yeterince temsil edilemediği gerekçesiyle İslamcı bir Kürt 

partisi olarak kurulan Hüda-Par, Kürt sorununun şeriate uygun olacak şekilde 

özerklik, federasyon veya eyalet sistemi gibi bir yönetim modeli ile çözülmesini 

savunmuştur. 30 Mart 2014’te girdiği ilk seçiminde Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı 

şehirlerde en çok oy alan üçüncü parti olmuş ancak Türkiye genelinde önemli bir 

başarı sağlayamamıştır.852 Hizbullah’ın zedelenmiş imajı nedeniyle birlikte 

anılmak istemeyen Hüda-Par faaliyetlerini siyasi temsil, tebliğ ve sosyal 

yardımlaşma çerçevesinde sürdürme yoluna girmiştir.853 

Muhafazakar sağ kanadın Avrupa'da teşkilatlanan ilk cemiyeti Milli Görüş 

olmuştur. 12 Eylül’den sonra Avrupa Milli Görüş Teşkilatları’nda (AMGT) 

yaşanan bazı karışıklıkları çözmesi için Necmettin Erbakan tarafından Almanya’ya 

gönderilen eski müftü Cemalettin Kaplan, bir süre sonra İslam’da partileşmenin 

olmadığını, Türkiye’deki bu düzeni ortadan kaldırıp yerine bir şeriat düzeni 

kuracağını ilan ederek 1984 yılında büyük bir kitleyle AMGT’den ayrılmıştır. 

Silahlı mücadeleyi de öngörerek kurduğu İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği 
(İCCB)854 bir süre sonra gruplara ayrılarak güç kaybetmeye başlamıştır. Tabanı 

kaybetmemek amacıyla 1992 yılında Avrupa Federe İslam Devleti’ni (AFİD) 

kurduğunu açıklayan Kaplan, sözde devletini “Federatif Dünya İslam Devleti” 

olarak tasarlamıştır. Almanya’da halifeliğini ilan etmesinin ardından 14 Mayıs 

1995’te ölmüş, ertesi gün yerine oğlu Metin Kaplan geçmiştir. Cemalettin 

Kaplan’ın ölümünün ardından örgüt içinde dağılmalar başlamış, oğlu Metin 

                                                           
849  Çakır, Derin Hizbullah, 96. 
850  Yurtseven, , Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dini Bir Terör Örgütü Olarak Hizbullah, 

163. 
851  Ruşen Çakır, Geçmiş, Gelecek Kıskacında Türkiye Hizbullahı, (Birikim, 2007), 71-79. 
852  Z. Aslı Elitsoy, “Silahlı Terör Örgütünden Legal Siyasi Partiye Hizbullah’ın Hüda-

Par’a Dönüşüm Süreci”, 1-11. 
853  G. Jenkins, Political Islam in Turkey: Running west, Heading East?, (NewYork: 

Palgrave Macmillan, 2008), 195. 
854  Uzun, Türkiye’de İslamcı Hareket Gelişimi, İlişkileri, Ayrılıkları ve Dönüşümü, 139-

140, 176. 
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Kaplan’ın Almanya tarafından Türkiye’ye iadesinin ardından çöküş sürecine 

girmiştir.855 

İslami Büyük Doğu Projesi’ne ulaşmak amacıyla Salih Mirzabeyoğlu’nun 

liderliğinde 1984 yılında kurulan İBDA örgütü 1986’da cephelere bölünmüştür.856 
1943–1978 yılları arasında yayınlanan “Büyük Doğu” dergisinden ismini alan ve 

Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu Projesi’ne ulaşmayı hedefleyen İBDA, 

İslami bir şuur ve medeniyet inşa etmek amacıyla gerekli olan düşünsel ve 

ideolojik kanadı oluşturmuştur. Batılılaşma yerine yeniden Osmanlı tarzı hilafet 

sistemine dönmeyi amaçlayan hareket, merkezini Anadolu, kadrosunu ise 
Müslüman gençler olarak belirlemiştir.857 İBDA-C ise gerektiğinde silahlı eylem 

yapmak üzere örgütlenmiş, özellikle üniversitelerdeki ve yüksek okullardaki İslami 

tabanda yer edinmiştir. 1980’li yılların sonunda ve 1990’lı yıllar boyunca etkin 

şekilde faaliyetlerini sürdürmüştür.858 

Usame Bin Ladin’in liderliğindeki El Kaide’nin Türkiye kolu 15 ve 20 

Kasım 2003 tarihinde İstanbul’daki İngiliz Konsolosluğu ve HSBC bankasına 

düzenlenen saldırıları üstlenmiştir. İsrail’in Filistin’e uyguladığı şiddete bir karşılık 

sunmak gerekçesiyle yine İstanbul’da bir sinagoga düzenlediği saldırıda ise859 57 
kişinin ölümüne, 753 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.860 

Türkiye’de en fazla etki göstermiş İslami görünümlü yapılardan bir diğeri 

ise Fethullah Gülen tarafından, İzmir Kestanepazarı Kuran Kursu’nda görevli 

olduğu 1970’li yıllarda şekillendirmeye başladığı Gülen hareketi / cemaati 

(FETÖ)’dür.861 Gülen, dünya çapında etkili olacak biçimde,862 bilhassa eğitim 

alanında ve sivil örgütlenmeye önem vermiştir. “Işık evlerde” ve dershanelerinde 

özel olarak yetiştirdiği gençler sayesinde hedeflediği “altın nesil”e ulaşmak için863 

                                                           
855  http://www.terororgutleri.com/iccb-islami-cemiyet-ve-cemaatler-birligi-kaplancilar/ 

(e.t. 09.09.2018) 
856  Sara Gül Turan, Türkiye’de Din Terörü, (İzmir: Arda’s Yayınları, 1996), 45-52. 
857  İhsan Şenocak, Büyük Doğu Çağına Doğru, Cihad Ayan (ed.), (İstanbul: Hüküm 

Kitap), 51-54. 
858  Turan, Türkiye’de Din Terörü, 45-52. 
859  Zafer Cirhinlioğlu ve Erol Bulut, “Terör Din ve Siyaset”, Fırat Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, C.20, S.2, Elazığ, (2010), 303. 
860  “Dünyadaki Terör Örgütleri”, Polis Akademisi UTSAM Raporlar Serisi, S.25, Ankara, 

(Ocak 2013), 12,18. 
861  Çakır, Geçmiş, Gelecek Kıskacında Türkiye Hizbullahı, 103. 
862  U. Kömeçoğlu, “Kutsal ile Kamusal: Fethullah Gülen Cemaat Hareketi”, İslam’ın Yeni 

Kamusal Yüzleri Bir Atölye Çalışması, N. Göle (ed.), (İstanbul: Metis Yayınları, 
1999), 154. 

863  Özdalga, İslamcılığın Türkiye Seyri Sosyolojik Bir Perspektif, 108,238. 

http://www.terororgutleri.com/iccb-islami-cemiyet-ve-cemaatler-birligi-kaplancilar/
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yetiştirdiği öğrencilerin yargı, mülkiye, askeriye, emniyet gibi birimlerde görev 

almalarını teşvik etmiştir.864 Hareket zamanla ışık evleri, dershaneleri, yurt içi ve 

yurt dışı kolejleri, finans kurumları, gazetesi, dergileri, radyo-televizyon kanalları 

ve STK’ları ile geniş bir yelpazede kurumsallaşmıştır. Hareketin tüm kurumları 

arasında birbirini destekleyen güçlü bir finans ağı kurulmuştur. 1996’da 

Medeniyetler Diyaloğu, 1998’de Dinlerarası Diyalog söylemleriyle girişimlerde 

bulunan Gülen, genellikle dönemin iktidarı ile çatışmamaya özen göstermiştir. 

Sempatizanlarının niceliksel etki kapasitesini kullanarak, konjonktüre uygun 

biçimde iktidar partilerini destekler görünmüştür.865 Ancak 2013 yılından itibaren 

iktidarın dershaneleri kapatma hamlesi ve MİT krizi ile geri dönüşü olmayan bir 

süreç başlamıştır. O güne kadar yüksek oranda AK Parti’yi desteklediği bilinen 

Gülen hareketi, dershanelerin kapatılması kararı üzerine çıkarları zarar 

göreceğinden, devlet görevlerinde bulunan sempatizanlarını kullanarak, iktidara 

karşı 17-25 Aralık 2013 operasyonlarını düzenlemiştir.866 Gülen, Türkiye’yi 

ekonomik ve siyasi anlamda zor durumda bırakan bu operasyonunun ardından 15 

Temmuz 2016 gecesi, yine kendisine bağlı olan askeri ve sivil personelini 

kullanarak darbe girişiminde bulunmuştur.867 240’dan fazla vatandaşın şehit 

olmasına ve toplumda büyük bir travmaya sebep olan bu örgütün, 1970’li yıllardan 
beri ılımlı ve mutedil görünüşünün aksine en radikal örgütlerden bile daha radikal 

ve yıkıcı olduğu anlaşılmıştır.  

Türkiye’de etkileri hissedilen bir başka İslami görünümlü radikal terör 

örgütü olan IŞİD’in görünürdeki amacı İslami hilafet devleti kurmaktı. Mezhepsel 

çatışma ortamını ve sivil istikrarsızlığı kullanarak, bölgedeki Şii-Sünni 

çatışmasında Şiilere şiddet uygulayarak Sünnilerin desteğini kazanmayı ve komşu 

Sünni ülkelere genişlemeyi hedeflemiştir. IŞİD’in 11 Haziran 2014’de Musul Türk 

Konsolosluğu’na düzenlediği baskında konsoloslukta görevli 49 Türk personeli 

rehin alması, Türkiye’ye karşı gerçekleştirdiği ilk büyük eylemi olmuştur. 

Hükümetin girişimleriyle rehinelerin 20 Eylül 2014‘de serbest bırakılmasının 

ardından, 2 Ekim 2014 tarihinde TBMM’de Bakanlar kurulu tezkeresinin kabul 

edilmesiyle Türk askerinin Irak ve Suriye’ye girebilmesinin yolu açılmıştır. 

IŞİD’in 14 Eylül 2014’te Kobani’yi kuşatmasının ardından bölgeden kaçan 

yaklaşık 200 bin kişi Türkiye’ye sığınmıştır. 6 Ekim 2014’de IŞİD Kobani’ye 

girerek hakimiyeti sağlamış ve YPG ile sokak savaşlarına başlamıştır. IŞİD’in 

Kobani’yi kuşatmasının ardından PKK/KCK ve HDP’nin halka “süresiz eylem 

                                                           
864  Kara, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam, 346-360. 
865  M. H. Yavuz ve J. L. Esposito, Laik Devlet ve Gülen Hareketi, İ. Kapaklıkaya (Çev.), 

(İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2004), 33, 191-305. 
866  Bülent Orakoğlu, “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)”, Stratejik Düşünce, S.67, 

(Haziran 2015), 40-45. 
867  http://www.cnnturk.com/turkiye/15-temmu-darbe-girisimini-kim-yapti-neden-yapti-

ve-baskasorular?page=3 (e.t. 09.09.2018) 

http://www.cnnturk.com/turkiye/15-temmu-darbe-girisimini-kim-yapti-neden-yapti-ve-baskasorular?page=3
http://www.cnnturk.com/turkiye/15-temmu-darbe-girisimini-kim-yapti-neden-yapti-ve-baskasorular?page=3
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çağrısı” yapması sonucunda sokaklara dökülen insanlardan yaklaşık 50 kişinin 

hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı bu hadise “6-7 Ekim olayları” olarak 

anılmıştır. Türkiye’nin NATO üyesi olması ve ABD ile stratejik ilişkileri IŞİD 

nezdinde Türkiye’yi hedef ülke konumuna getirmiştir. Türkiye Irak ile 384 km., 
Suriye ile 911 km. kara sınırının olması dolayısıyla bölgede yaşanan tüm 

gelişmelerden etkilenmektedir. IŞİD kamuoyunda görünür olmaya başladığı ilk 

dönemlerde Türkiye’de iktidar çevrelerince Sünni muhalif küçük bir grubun 

tepkilerini ve taleplerini ortaya koyduğu bir yapılanma olarak düşünülerek pek 

üzerinde durulmamıştır. İktidar karşıtları ise hükümetin Sünni mezhepçi bir 

tutumla IŞİD’i desteklediği ve Kürt potansiyeline karşı kullandığı iddiasıyla 

eleştirmişlerdir.868 Yabancı savaşçıların Türkiye üzerinden geçerek IŞİD’e 

katılması ve örgüt bünyesindeki Türk vatandaşların sayısı da hükümetin örgüte 

ılımlı yaklaştığı iddialarına neden olmuştur. Türkiye-Suriye sınırındaki bazı sınır 

kapılarının IŞİD tarafından tehdit edilmesi üzerine Türkiye bu kapıları kapatmış, 

Suriye’de rejim ve IŞİD aleyhtarı olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve İslami 

Cephe’yi desteklemiştir. IŞİD; Türkiye’nin pek çok alanda çok boyutlu işbirliği 

halinde olduğu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile çatışmaya girerek Türkiye 

için risk oluşturmuştur.869 

IŞİD Türkiye’de ses getiren kanlı eylemlerinden birini 5 Haziran 2015’de 

Diyarbakır’da düzenlenen seçim kampanyası sırasında gerçekleştirmiştir. 4 kişinin 

hayatını kaybettiği, 402 kişinin yaralandığı intihar saldırısını gerçekleştiren 
eylemcinin çatışma bölgesinden geri dönen bir Türk vatandaşı olduğu tespit 

edilmiştir. 20 Haziran 2015’de Şanlıurfa Suruç’ta 32 kişinin öldüğü, 100’den fazla 

kişinin yaralandığı intihar saldırısını düzenleyen eylemcilerden biri yine Türk 

vatandaşıydı. 10 Ekim 2015’de 100 kişinin ölümüne, 391 kişinin yaralanmasına 

sebep olan Ankara Garı saldırısında canlı bombalardan biri Türk, diğeri Suriye 

vatandaşıydı. 12 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda 

gerçekleştirilen eylemde 10 turist ölmüş, 15 kişi yaralanmıştır. 1 Mayıs 2016’da 

bomba yüklü araçla Gaziantep Emniyet binasına düzenlenen saldırıda 3 polis şehit 

olmuş, 27’si polis olmak üzere 34 kişi yaralanmıştır. 28 Haziran 2016 tarihinde 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen patlamada 19’u yabancı uyruklu 

olmak üzere 45 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi yaralı kurtulmuştur. IŞİD’in 

düzenlediği eylemlerin sonucunda çatışma bölgesinden geri dönen yabancı 

savaşçılar tehlikesi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Örgütün lider kadrosunun 

katıldığı eylem sayısı bakımından Türkiye’nin üst sıralarda yer alması, kendisinden 

olmayan diğer Müslümanları öncelikli hedef alan “yakın düşman” stratejisini 

                                                           
868  Erdoğan, Deligöz, “Irak Şam İslam Devleti…”, 13,20-26, 30-41. 
869  Oytun Orhan, “Işid İle Mücadele: Sınır Geçişleri ve Türkiye”, ORSAM Bölgesel 

Gelişmeler Değerlendirmesi, Ankara, No:11, (Eylül 2014), 1-6. 
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gözler önüne sermiştir.870 IŞİD Türkiye’yi “darul harp” / “kafir ülke” olarak 

nitelemiş, “Konstantiniye’nin yeniden fethi” çağrısında bulunmuştur.871 Fırat 

Kalkanı Operasyonu ile Türkiye ve IŞİD askeri bakımdan ilk kez doğrudan karşı 

karşıya gelmişledir.872  

3.3. Türkiye’nin İslami Görünümlü Radikal Terör Örgütleriyle 

Mücadele Yöntemleri Ve Anadolu Sünniliğinin Etkisi 

Türkiye’deki geleneksel toplumsal yapı bireyleri radikal ideolojilerden ve 

radikal gruplara katılmaktan uzak tutmaktadır.873 Radikal yapılara katılanların 

etkilendiği psikolojik öğeler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de genellikle 

ezilmişlik, sömürü ve kimlik arayışı üzerinde şekillenmektedir. Birey, kendisine bir 

“kimlik” vaat eden örgüte yaklaşarak ve bu kimliğin diğerlerinden farklı yanlarını 

öne çıkararak, onu “öteki”leştirdiklerini düşündüğü kişilerden intikam almaya 

yönelmektedir.874 Son yıllarda IŞİD ve benzeri yapıların çatısı altında savaşmak 

için Türkiye’den çatışma bölgelerine gidenlerin sayısının 2 bin- 2 bin 500 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye din ve coğrafya bakımından 

çatışma bölgelerine yakın olmasına rağmen bazı Batılı ülkelerden Irak ve Suriye’ye 

giden savaşçıların sayısı Türkiye’den gidenlerden çok daha fazladır. Anadolu 

Sünniliği, tasavvuf, İslamcı tabana hitap eden siyasi partilerin dindar kitleyi 

ötekileştirmeyerek gerilime neden olmaması gibi etkenler Türkiye’de radikalizmin 
büyük oranda önüne geçmektedir.875  

Türkiye terörizmle mücadele kapsamında güvenlik işbirliği anlaşmalarına 

taraf olarak ve NATO, AGİT, Avrupa Konseyi, BMGK bünyesinde düzenlenen 

uluslararası ve bölgesel faaliyetlere katılarak gerekli yasal önlemlere dahil 
olmaktadır.876 Türkiye sorunun çözümünde önceliğin yerel aktörlere verilmesinden 

                                                           
870  Haldun Yalçınkaya, “Yabancı Terörist Savaşçılar ve Türkiye”, ORSAM Bölgesel 

Gelişmeler Değerlendirmesi, No:31, (Ekim 2015), 9-12. 
871  Selim Koru, “Türkiye’nin Militan Selefiliğe Karşı Mücadelesi”, TEPAV, (Temmuz 

2015), 2-3. 
872  Bülent Aras, “Arap Baharı Sonrası Jeopolitik: IŞİD ve Türkiye”, Ortadoğu, Kasım-

Aralık, C.6, S.65, 12-13. 
873  Şahin ve Türkkahraman, “Türkiye’de Toplumun…”, 183-184, 194-203. 
874  Vamık D. Volkan, Körü Körüne İnanç, Özgür Karaçam (çev.), (İstanbul: Okuyan Us 

Yayınları, 2005). 
875  Hilmi Demir, “Türkiye ISİD’e Karşı Doğal Direncini Kaybediyor”, AlJazeera Türk, 9 

Mayıs 2016, 
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876  Zafer Kılıç, Küreselleşme ile İvme Kazanan Uluslararası Terörizm ve Buna Karşı 

Alınan Tedbirler, 
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yana tutum izlemiştir.877 IŞİD, Batılı devletlerden daha önce Türkiye tarafından 10 

Ekim 2013’te terör örgütü olarak tanımlamıştır. Örgüte finansal kaynak sağlamak 

amacıyla yapılan kaçakçılığı engellemek, yabancı savaşçı ve silah geçişini 

durdurmak için Karkamış ve Akçakale sınır kapıları Türkiye tarafından kapatılmış, 

sınıra beton duvar örülmüştür. Yabancı savaşçıların kendi ülkelerine dönerek 

buralarda eylem yapma ihtimali kapsamında, başta Fransa olmak üzere Batılı 

ülkeler ile Türkiye arasında istihbarat işbirliği sağlanmıştır. 2014 yılının sonundan 

itibaren IŞİD’in hakimiyet kurduğu alanların büyük bölümü geri alınmış ve 

örgütün ilerleyişi durdurulmuştur.878 AB’nin en yüksek nüfuslu 6 ülkesinin 

katıldığı G-6 İçişleri Bakanları toplantısına Türkiye de davet edilerek işbirliği talep 

edilmiştir.879 

SONUÇ: 

İslam tarihindeki ilk terör hareketi olarak “Hariciler” ve Şii-Sünni ayrılığını 

ateşleyerek Selçuklu Devleti’ne karşı mücadele eden880 İran kökenli Haşhaşiler 

bilinmektedir.881 Günümüzde küresel terörizm, bazı devletlerin örtülü biçimde 

maddi destek, barınma, sınır geçişleri, silah ticareti gibi konularda örgütleri 

beslemeleriyle devam etmektedir.882 Çünkü dış politika hedeflerine ulaşmakta 
diplomasinin yetmediği veya savaşların yüksek maliyetli ve riskli olduğu 

durumlarda devletler direkt olarak çatışmak yerine, dolaylı yoldan terörü 

kullanarak mücadele etmeyi seçebilmektedirler.883 Ülkeler bakış açısı ve çıkar 

farklılıkları çerçevesinde bu tür yapıları özgürlük savaşçısı, gerilla, kurtuluş 

mücadelecisi veya terörist olarak niteleyebilir. Bu yapılarla mücadele veya bunlara 

verilen destek bakış açısı ve menfaatler doğrultusunda şekillenmektedir.884 

                                                                                                                                      

 (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
Isparta: 2007), 109-110. 

877  “Davutoğlu: IŞİD Herkesten Çok Türkiye’ye Tehdit”, Cumhuriyet, (30 Eylül 2014). 
878  Derya Kap, “AB ve Türkiye'nin IŞİD ve Yabancı Savaşçılarla Mücadele 

Politikası”,İkv Değerlendirme Notu, (İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, 
Ocak 2015), 14-17. 
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Olacak?”, Al Monitor, (19 Kasım 2014). 
880  Cirhinlioğlu ve Bulut, “Terör Din ve Siyaset”, 303-307. 
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(İstanbul: Kapı Yayınları, 2007). 
882  Henry A. Kissinger, “US Policy Towards Iraq”, Federal News Service, (26.10.2002). 
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2003), 8. 
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Qafqaz University, No:18, (2006), 3. 
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Radikal İslamcılık Türkiye’de 1985-1994 arası yıllarda yükselişe geçmiştir. 

Bu dönem Milli Görüş çizgisindeki siyasi partilerden biri olan RP’nin zayıf yıllarla 

kesişmektedir. Milli Görüş’ün güçlendiği 1994 sonrasında ise Türkiye’de Radikal 

İslamcılık zayıflamaya başlamıştır.885 Neticede siyaseten temsilin sağlanması, 

radikalizmi engellemiştir. 2000’li yıllardan itibaren, özellikle AK Parti’nin iktidara 

gelmesinin ardından, daha önce büyük tepki çeken başörtüsü, İmam Hatipler, 

Kur’an kursları, BOP gibi konularda dahi İslam toplumu doğru zamanı bekleme 

yolunu seçmiştir. İslami taleplerin dile getirilmesi ve gerçekleştirilmesi için siyasal 

katılım yolları açık tutuldukça ve siyasal İslam merkeze oturdukça Türkiye’de 

radikalleşme yönündeki eğilim daha da azalmıştır. 

İslami görünümlü radikal yapıların “gerçek Müslüman” olmak için 

insanüstü mükemmellikte bir iradeye sahip olmak gerektiği imajına sebep olması 

tabanını genişletememesinde etkili olmuştur.886 Humeyni’nin ölümünün ardından 

İran’da daha ılımlı bir dış politika izlenmeye başlanması, Afganistan’daki 

mücahidlerin kendi aralarında çatışmaya başlamaları radikal unsurların 

motivasyonunu düşürmüştür.887 Türk-İslam düşüncesi siyasallaşsa da 

radikalleşmemiş ve Selefizm’e geçit vermemiştir. Radikalleşen küçük bir kitle 

marjinalleşerek destek bulamamış, Siyasal İslam’ın Türk olan biçimi asla o denli 

radikal olmamıştır. 
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DID A PALESTINE SPRING TAKE PLACE? THE LOST  
DECADE IN PALESTINE 

Assist. Prof. Dr. Philipp O. AMOUR* 

ABSTRACT 

The Palestinian political system has been struck since 2007 by political and 
ideological feuding between Fatah and Hamas. The occupied Palestinian territories 
(OPT) have been politically divided between the PNA-governed West Bank and 
Hamas-controlled Gaza Strip. This strategic framework has destructive 
implications for Palestinian politics and civil space given the hegemonic positions 
of both rival factions. Inter-movement enmity and the lack of willingness to reach 
national reconciliation have stalled presidential and legislative elections since 2010 
and debilitated the Palestinian cause in the international arena. The Arab Spring 
movement in its initial state delivered to Palestinians a revolutionary stimulus and 
a strategic window to challenge domestic politics. In retrospect, however, the 
Palestine Spring proved to be short-lasting and ineffective in achieving the 
demanded politico-economic reforms and national unification of Fatah and Hamas. 
The article suggests two main factors, among others: (1) the fiasco of the national 
movement / project and as a result the lack of a hierarchical and organizational role 
model for the social movement to emulate and (2) the occupational context of the 
Palestinian case that absorbs public discomfort and decreases the possibility of a 
mass social movement (a far-reaching Palestine Spring) against historical 
leadership. 

Keywords: Palestine, Hamas, Arab Spring, National Movemenet, Palestine 
Spring. 
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SEPARATIST MOVEMENTS AND STATE SECURITY 
CONUNDRUM: CAMEROON IN SEARCH OF PEACE 

Isidore AGHA* 

ABSTRACT 

Shortly after most African countries gained their independence from 
western colonizers, a silent wave of separatist movements sprang up to challenge 
the very fabric of the new states. State stability and security in most African 
countries have since then become questions for which answers are difficult to find. 
From 1961, when the United Nations trusteeship territories of British Southern 
Cameroon and French Cameroon came together as independent entities under a 
federal arrangement. In 1972 the federal structure was dissolved and Cameroon 
became a united republic to the chagrin of the minority English speaking territories 
as they witnessed their statehood being washed away by the dominant 
Francophone led governments. Going by quantitative analysis, this study maintains 
that the dismantling of the hitherto federal arrangements and the high handedness 
of the francophone led governments, gave little attention to an equal partner region 
which came together with them through a federal process. This paper therefore 
posits that, the breakdown of the aforementioned arrangements gave rise to 
dissenting voices which rose up and began clamoring for a separate Anglophone 
territory. Though timid at its beginning, the quest of the Anglophones to break 
away from the French speaking regions have left Cameroon in a state of a security 
dilemma for which there is no easy way out. A thorough examination of the above 
issues, through the democratic peace theory brought us to the conclusion that 
Cameroon is a nation at war with itself. This paper thus recommends that for peace 
to be maintained, the separatists’ fighters as well as the national army will have to 

cease fire. The government needs to enter into genuine dialogue with the 
separatists. 

Keywords: Territory, Separatists, Security, Cameroon, Peace. 
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INTERNAL CONFLICT AS IMPEDIMENT TO  
SECURITY IN NIGERIA 

Zainul Abideen JIBRIL* 

ABSTRACT 

Conventionally, threats of security concern to state are posed by states. This 
is not what it is today as threat to states are principally posed by security 
challenges from within the state. It has become a maxim today that conflicts are 
mainly intra state in nature. Like most part of the developing world, Nigeria is not 
insulated to this kind of new threats. Two kinds of security issues exist in Nigeria 
today. While one has direct bearing on the territorial integrity of the state, the other 
may not infringe on the territoriality of the state but can undermine the corporate 
existence of the state. In the Niger delta region, since 2004, there is a new 
dimension to the decades long crisis as militants embark on kidnappings and piracy 
in the oil industry. This has undermined oil production in Nigeria thereby affecting 
crude oil output in the world market. In the Northeastern part of Nigeria on the 
other hand, insurgency carried out by Boko Haram terrorist group since 2009 led to 
the death and displacement of many civilians. In the Southeastern part of the 
country, it is a secessionist movement for the actualization of an independent 
nation of Biafra by breaking away from Nigeria. Altogether, the aforementioned 
activities constitute acts involving violence committed by non-state actors to the 
state. They also have the capacity to undermine the security and political 
leadership of the country. This work examines the impact of intra state conflict in 
Nigeria to domestic, regional and international security. 

Keywords: Security, Insurgency, Conflict, Threat, Terrorism. 
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Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tayyar ARI 

 

 

 

“Bay %5’in Orta Doğu Petrollerinin Paylaşımındaki Rolünün Analizi 

ve Bu Rolün Güncel Durum Çerçevesinde Değerlendirilmesi” 

 Dr. Atasay ÖZDEMİR 

 

“Çok Taraflılığa Bir Geçiş Denemesi Olarak Muhammed Mursi 

Dönemi Mısır Dış Politikasına Retrospektif Bir Bakış” 

 Dr. Öğr. Üyesi Ali BİLGENOĞLU  

 

“İslamcı Söylemin Dönüşümü ve Hilafet” 

 Dr. Gülbeyaz KARAKUŞ 
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“BAY %5’IN ORTA DOĞU PETROLLERİNİN PAYLAŞIMINDAKİ 

ROLÜNÜN ANALİZİ VE BU ROLÜN GÜNCEL DURUM 

ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ” 

Dr. Atasay ÖZDEMIR* 

ÖZET 

20nci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşandığı üzere günümüzde de Orta 

Doğu’nun doğal kaynaklarının paylaşımı konusunda uluslararası arenanın “namlı” 

gladyatörleri arasında ciddi bir çekişme olduğu göze çarpmakta ve bu çekişmenin 

sonucunun ne olacağı hakkında çeşitli projeksiyonlarda bulunulmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, 20nci yüzyılın ilk çeyreğinde petrol temelinde yaşanan benzer 

çekişmelerin, neoliberal söylemle “kazan-kazan” temelinde nasıl 

sonuçlandırılabildiğinin anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda çalışma, 

petropolitik açısından önemli bir karakter olan ve literatürde Bay %5 olarak 

nitelendirilen Kalust Sarkis Gülbenkyan’ı ve onun Orta Doğu petrollerinin 
paylaşımındaki “katalizör” niteliğindeki rolünü analiz etmeyi hedeflemektedir. 

Bunun nedeni Gülbenkyan’ın I. Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu petrollerinin 

büyük güçler arasındaki paylaşımı esnasında en etkin rolü oynamış kişi olduğu 

düşüncesidir. Söz konusu paylaşımın bölgenin petropolitiği açısından günümüze 

olan “ciddi” yansımaları düşünüldüğünde böyle bir analizin günümüzdeki 

çekişmenin muhtemel sonucu hakkında fikir yürütülmesine katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Petrol, Gülbenkyan, İmtiyaz, Mezopotamya, Kırmızı 

Hat Anlaşması. 
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ÇOK TARAFLILIĞA BİR GEÇİŞ DENEMESİ OLARAK 
MUHAMMED MURSİ DÖNEMİ MISIR DIŞ POLİTİKASINA 

RETROSPEKTİF BİR BAKIŞ 

Dr.Öğr. Üyesi, Ali BİLGENOĞLU* 

ÖZET 

Tarihi ve kültürel derinliğine paralel olarak zengin devlet tecrübesi ile 

Ortadoğu coğrafyasının en önemli devletlerinden biri olan Mısır tarih boyunca 
bugün olduğu gibi bölgesi ve genel dünya siyaseti için büyük önem arz etmiştir. 

Aynı süreç boyunca gerek stratejik konumu dolayısıyla gerekse de Arap dünyası 

üzerinde sahip olduğu özgül politik ağırlık nedeniyle Mısır dış politikası da 

bölgesel veya Ortadoğu’yu ilgilendiren küresel politikalarda en önemli analiz 

unsurlarından bir tanesi olmuştur.  

Her bir büyük devlet geleneğinde gözlemlenebileceği gibi Mısır dış politika 

geleneğinde de bu geleneği oluşturan çok temel unsurlar yer almaktadır. Bunlar 
genellikle jeo-stratejik temelli olup, konjonktürel değişimlerden ve hükümetlerin 

dış politika tercihlerinden ayrı değerlendirilmesi gereken köklü parametrelerdir. 

Mısır dış politikasının modern dönemlerdeki geçmişine bakıldığında da Ortadoğu, 

Afrika ve Batı/ABD merkezlerine dayanan üçayaklı bir dış politika inşa ve tercihi 

görülmektedir.  

2011’de patlak veren Arap Baharı sürecinin en büyük değişim ve yenilenme 

sancılarının görüldüğü ülkelerin başında gelen Mısır’da, Ocak 2011 halk 

ayaklanmasını müteakip devrilen Hüsnü Mübarek rejiminin ardından ilk defa 

serbest demokratik seçimler düzenlenmiş; Hürriyet ve Adalet Partisi seçimlerden 

birinci olarak çıkarken, partinin adayı Muhammed Mursi de Cumhurbaşkanı 

seçilmiştir. Mısır’ın yeni dönemde sergileyeceği dış politika yönelimlerinin eski 

döneme oranla nasıl bir değişim geçireceği kadar özellikle Muhammed Mursi ve 

partisinin Müslüman Kardeşler kökenli bir siyasal hareket olmasının verdiği 

olumsuz imaj da Batı dünyasında Mısır’ın bu dönemde sürekli kuşku ile 

izlenmesine sebep olmuştur. 

Bu çalışmada 30 Haziran 2012’de Mısır Cumhurbaşkanı seçilen ve 3 

Temmuz 2013’te Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el-Sisi’nin başında 

olduğu bir askeri cunta tarafından devrilen Muhammed Mursi’nin bir yıllık 

iktidarında takip ettiği dış politikanın analizi yapılmaya çalışılacaktır. Mısır’ın 

Mursi döneminde geleneksel dış politika alanları olan Ortadoğu, Afrika ve 
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Batı/ABD içerisinde Ortadoğu ve Afrika alanlarını daha ön plana çıkardığı 

görülmektedir. Buna ek olarak ortaya çıkan bir başka değerlendirmeye göre ise 

aynı dönemde Mısır modern tarihinde belki de ilk defa planlı bir şekilde, uzun 

zamandır karşılıklı ilişkilerin kesik olduğu İran ile tekrar muhatap olmaya 

başlamış; Asya’da ise yükselen bir küresel güç adayı olarak Çin ile ilişkilerini 

geliştirmeye çalışmıştır. Bütün bu çok taraflılık inşa çabalarının Sisi darbesi ile son 

bulması ve yalnızca bir yıllık bir süreci kapsaması da ortaya çıkardığı aktivizmin 

sınırlılığı nedeniyle bir tür geçiş denemesi olarak adlandırılmasına neden 
olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, Muhammed Mursi, Hürriyet ve Adalet Partisi, 

Dış Politika, Çok Taraflılık.   

A RETROSPECTIVE VIEW ON EGYPTIAN FOREIGN POLICY IN 
THE ERA OF MOHAMMED MORSI AS A TRANSITION 

ATTEMPT TO MULTILATERALISM 

ABSTRACT:  

Parallel to its historical and cultural depth, Egypt which is one of the most 
important states in the Middle East with its rich state experience has possessed 
great importance either in its region or in the world throughout history as it is 
today. During the same period Egypt's foreign policy has also been one of the most 
important elements of analysis in the world politics which consider the regional 
level or Middle East because of either its strategic position or its specific weight 
over the Arab world. 

As it can be observed in every great state tradition, the Egyptian foreign 
policy tradition includes very basic elements that make up this tradition. These 
elements are fundamental parameters which are generally based on geo-strategy 
and needed to be assessed separate from conjunctural changes and governments' 
foreign policy preferences. When we look at the history of Egyptian foreign policy, 
it is seen that a tripartite foreign policy consisting Middle East, Africa and West / 
US centers is preferred. In Egypt where can be observed biggest changes and 
renewal in the Arab Spring process that broke out in 2011, free democratic 
elections were held for the first time following the overthrowing Hosni Mubarak 
regime following the January 2011 popular uprising; Freedom and Justice Party 
was selected first in the elections while the party's candidate Mohammed Mursi 
was elected president. The negative image of how Egypt's foreign policy 
tendencies which will be exhibited in the new period would change and the fact 
that Mohamed Morsi and his party are Muslim Brotherhood-based political 
movement, has led to suspicion of Egypt in the West. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

1141 

In this article, I will analyze Egyptian foreign policy that is conducted by 
Mohamed Morsi who was elected as a president on 30 June 2012 and then 
overthrown by a military junta headed by Egyptian Chief of General Staff 
Abdulfettah al-Sisi on 3 July 2013. During Morsi era Egypt bring the Middle East 
and Africa field to the forefront among its traditional policy areas like Middle East, 
Africa and Western / US. In addition, according to another evaluation, in the 
history of the modern Egypt perhaps in a planned manner, re-deal which has been 
interrupted for a long time with Iran has begun; relations are tried to develop with 
China as a rising global power candidate in Asia. All of these multilateralism 
efforts are called a kind of transition attempt due to the limitations of activism 
which is only revealed within a period of one year and all of these efforts come to 
the end with Sisi coup. 

Key Words: Egypt, Mohammed Morsi, Freedom and Justice Party, Foreign 
Policy, Multilateralism. 

Giriş 

2011 senesinde Tunus’taki Yasemin Devrimi ile patlak veren 21.yy 

Ortadoğu coğrafyasının en büyük toplumsal ve siyasal dönüşüm hareketi olan Arap 

Baharı süreci, hiç şüphe yok ki pek çok açıdan bölge halklarının modern tarihi 

içerisinde tecrübe ettiği en önemli sosyal ve siyasal tecrübelerden bir tanesi olarak 

tarihe geçmiştir.888 Cezayir’den başlayarak Batı Sahra’ya kadar ulaşan toplumsal 

hareketler, popüler tabirle “isyan dalgası”, Arap Baharı olarak nitelenmişse de 

geriye dönüp bakıldığında, sonuçları itibarıyla bu ülkelere politik anlamda baharı 

getirememiştir.889 

Arap Baharının en dikkat çekici gelişmelerinin yaşandığı ülkelerin başında 

Mısır gelmektedir. Öteden beri tarihi ve kültürel derinliğine ek olarak sahip olduğu 

engin devlet tecrübesi ile Ortadoğu coğrafyasında Türkiye ve İran ile birlikte 

apayrı bir yere sahip olan Mısır, 2011 sonrası süreçte Arap Baharının tetiklediği 

toplumsal muhalefet örgütlenmesi ve hareketlerinin neticesinde önemli siyasal 

kırılmalara sahne olmuştur. Özellikle Cemal Abdül Nasır ve Hür Subaylar 
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2009); Hamid Dabashi, The Arab Spring: The End of Postcolonialism (Zed Books, 
2012); John Esposito ve John O. Voll, Islam and Democracy after the Arab Spring 
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Darbesi’nden itibaren ülkenin modern zamanlarının neredeyse tamamını kapsayan 

otoriter yönetim anlayışının son temsilcisi olan Hüsnü Mübarek’in otuz yılı aşkın 

iktidarının Arap Baharı ile son bulmasının ardından Mısır ilk defa gerçek anlamda 

demokratikleşme sürecine adım atmıştır.  

Başkent Kahire’ye ek olarak ülkenin önde gelen kentlerinde sokaklara 

dökülen protestocu kitlelerin istifa talepleri ile Mısır’ın kendine has jeopolitiğinin 

dış dünya için arz ettiği önemin de bir etkisi olarak artan dış baskılar ve nihayet 

Mısır ordusunun yönlendirmesi sonucu 10 Şubat 2011’de Cumhurbaşkanı Hüsnü 

Mübarek istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Ertesi gün, 11 Şubat 2011’de 

dönemin Genelkurmay Başkanı General Tantavi’nin Cumhurbaşkanlığı makamına 

getirilmesi ile ülkede başlayan askeri idare, modern Mısır tarihinin ilk serbest 

demokratik seçimlerinin gerçekleştirildiği 30 Haziran 2012 tarihine kadar devam 

etmiştir. Bu tarihte yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Mısır İhvanı’nın siyasal 

partisi olarak temayüz etmiş olan Hürriyet ve Adalet Partisi kazanmış; partinin 

Cumhurbaşkanı adayı olan Muhammed Mursi de Mısır Arap Cumhuriyeti’nin 

dördüncü cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. 

Mursi’nin Cumhurbaşkanlığı Mısır siyaseti ve tarihi bir yüzyıla yaklaşan 

Müslüman Kardeşler/İhvan geleneği açısından pek çok önemli dönüm noktası 

üretmiştir. Öncelikle Mısır 30 Haziran 2012 seçimleri ile Arap Baharının en önemli 

toplumsal talep ve beklentisi olan demokratikleşme açısından önemli bir eşiği 

atlamış; bu bakımdan Tunus tecrübesinin ardından hem iç kamuoyuna hem de 

bölge halklarına umut aşılamayı başarmıştır. Ne var ki on yıllardır siyasal ve 

toplumsal muhalefetin sözcülüğünü üstlenme pratiğini yaşamış olan İhvan 

geleneğinin ilk defa iktidar tecrübesi ile karşı karşıya kalması gerek Hürriyet ve 

Adalet Partisi’nin gerekse de Cumhurbaşkanı Mursi’nin bu yeni dönemde büyük, 

ciddi siyasal meydan okumalara muhatap olması sonucunu doğurmuştur.890 Eksik 
iktidar tecrübesine ek olarak bir taraftan ayakta kalmaya çalışarak iktidarının 

devamını önceleyen Mursi diğer taraftan Mısır siyasetinin temel kırılma ve çatışma 

alanlarından bir tanesi olan İslamcı-Laik karşıtlığının ürettiği siyasal ve toplumsal 

muhalefet ile de mücadele etmek durumunda kalmıştır. Laik muhalefet ile olan bu 

siyasal mücadeleye ek olarak eski rejimin kurumsallaşmış/katı sivil-asker 
bürokratik yapılanması üzerinde de hâkimiyet tesisini sağlayamayan Mursi, 

ülkedeki ekonomik istikrarsızlığın cari açık ve yüksek enflasyon bağlamında 

devamının mevcut kaotik atmosferi beslemeye devam etmesi karşısında 30 Haziran 

seçimleri sırasında ve sonrasında sürdürdüğü demokratik/özgürlükçü siyasal 

söylemi bir kenara bırakarak, daha otoriter bir retorik kullanmaya başlamıştır. 

Ortadoğu siyasal kültürünün önemli bileşenlerinden biri olan bu otoriter söylem, 

diğer pek çok örnekte de tecrübe edildiği üzere mevcut muhalefeti 
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keskinleştirmekten başka bir netice vermemiştir. Nitekim Mursi üzerinde giderek 

artan bürokratik ve toplumsal muhalefet Mısır siyasetini ilk gerçek demokratik 

seçimlerin ardından özlenen özgürlükçü siyasi atmosfere ulaştırmamış; bilakis var 

olan sosyal çatışma, farklı siyasal ve ekonomik parametrelerin de devreye 

girmesiyle ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemeye devam etmiştir. Nihayet ülkede 

yaşanmakta olan kargaşa ortamının devamını küresel ve bölgesel politikaları 

açısından tehdit olarak kabul eden başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 

Büyük Güçlerin de yönlendirmesi ile 3 Temmuz 2013 tarihinde Genelkurmay 
Başkanı Abdülfettah el-Sisi önderliğinde Mısır ordusu tarafından gerçekleştirilen 

askeri darbe ile Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi iktidarına son verilmiştir. 

“Halkın orduyu göreve davet ettiğini hissettik” sözleriyle yönetime el koyan 

Sisi’nin bu girişimi sonucu ülke iki yıl aranın ardından bir kez daha siyasal 

anlamda resmen ordunun denetimi altına girmiştir.891 Dönemin Mısır Anayasa 

Mahkemesi Başkanı Adli Mansur’un geçici Cumhurbaşkanı olarak makama 

getirilmesinin ardından başlayan geçiş süreci Mayıs 2014’e kadar devam etmiştir. 

Nitekim bu tarihte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2013 darbesinin 

baş aktörü olan General Sisi yeni Mısır Cumhurbaşkanı olarak seçilerek göreve 

başlamıştır. Bu süreç içerisinde sabık Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ev 

hapsine alınırken, pek çok Hürriyet ve Adalet Partisi mensubu ve İhvan üyesi 

gözaltına alınmış, tutuklanmış ve haklarında yargı süreçleri devreye 

sokulmuştur.892 Söz konusu süreç Mısır’da halen devam etmektedir.  

Mısır’da 30 Haziran 2012-3 Temmuz 2013 tarihleri arasında bir yıl üç gün 

süren Muhammed Mursi iktidarı yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız siyasal ve 

ekonomik iç ve dış gelişmelerin yanı sıra Mısır dış politikası açısından da 

değerlendirilmeye muhtaç bir dönem olmuştur. Nitekim çok kısa bir iktidar dönemi 

olmasına rağmen bu süreçte Mursi ve partisi Soğuk Savaş’ın ikinci yarısından bu 

yana, bilhassa Enver Sedat iktidarı ile birlikte Mısır hariciyesine egemen olmaya 

başlayan tek boyutlu/Batıcı dış politika anlayışını döneme uygun alternatifleri de 

devreye sokmak suretiyle tek boyutlu olmaktan çıkarıp, çok boyutlu bir kimliğe 

kavuşturmak istemiştir. Bu bağlamda Mısır dış politikası Mursi döneminde Batı 

(ABD/Avrupa) yönelimine ek olarak Afrika ve Asya seçeneklerini de devreye 
sokma girişimlerinde bulunmuştur. 

MISIR DIŞ POLİTİKA GELENEĞİ ÜZERİNE 

Tarihi ve kültürel derinliğine ek olarak zengin devlet tecrübesine sahip bir 

devlette olduğu gibi Mısır’ın da kendi jeopolitiğinden beslenen köklü bir dış 
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politika geleneği vardır. Söz konusu geleneğe en genel bakışla yaklaştığımızda 

jeopolitik ve stratejik açıdan Mısır dış politikasının tarihsel olarak üç temel 

sacayağına dayandığı görülmektedir.893 Bunlardan ilki modern Mısır’ın etno-
kültürel kimliğini yansıtan “Arap/İslam” boyutudur. Modern zamanlarda Ortadoğu 

siyasetinde adından sürekli olarak Arap toplumlarının ve devletlerinin doğal lideri 

olarak söz ettiren Mısır’ın bu noktada dayandığı en önemli olgu mezkûr Arap-
İslam kimliğidir. Kahire’nin bölgesel liderlik iddiasını 20.yy’ın ikinci yarısından 

itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte ilk olarak Cemal Abdül 

Nasır döneminde Arap Milliyetçiliği’nin karizmatik siyasal önderi olarak duyuran 

Mısır hariciyesi neredeyse Soğuk Savaş’ın ilk yarısı boyunca bu iddiasını en 

yüksek perdeden seslendirmiş; bölgesine ağabeylik rolünü kabul ve tasdik 

ettirmiştir. Hiç kuşku yok ki Nasır dönemi Mısır dış politikası söz konusu doğal 

lider kimliğini modern Ortadoğu siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri 

olan 1950-1967 yılları arasında inşa etmeyi başarmıştır.894 Nitekim Arap-İsrail 

çatışmalarının başlangıcı olan 1948 Savaşı, 1956 Süveyş Krizi, 1957 Suriye Krizi, 

1958 Irak Darbesi, 1967 İkinci Arap-İsrail Savaşı gibi Soğuk Savaş Ortadoğu’suna 

ait birçok önemli dönüm noktası hep bu yıllar arasında vuku bulmuştur. Gerek 

Mısır’ı doğrudan ilgilendiren Süveyş Krizi’nde, gerekse bölgenin Arap devlet ve 

toplumlarını temelde etkileyen Arap-İsrail Savaşları gibi çatışma alanlarında 

bölgesel ve küresel dinamiklerin de etki ve katkısıyla Nasır dönemi Mısır’ı 

kendisini yerel ve global düzeyde Arap-İslam kimliğini işlevsel olarak kullanmak 

suretiyle Arapların lideri olarak kabul ettirmeyi başarmıştır. Nitekim aynı dönem 

Nasır’ın da bölgesel anlamda Arapların karizmatik önderi olarak gerek siyasal 
söylem gerekse aktivizm noktasında başarıyla lanse ettiği ve bölge halklarında da 

kabul gördüğü bir dönem olmuştur.895 

Arap-İslam etno-kültürel kimliğinin yanı sıra Mısır dış politika geleneğini 

inşa eden ikinci önemli dayanak noktası yine bir tarihsel jeopolitik çıktı olarak 

“Afrika” boyutudur. Mısırlı kimliğinin tamamlayıcı unsuru olarak kabul edilen 

Afrikalı kimliği üzerine jeopolitik bir bilinç ile inşa edilen bu ikinci ayağa göre Nil 

Vadisi’nin Birliği projesi en önemli siyasal girişimdir. Nitekim kökenleri itibarıyla 

modern Mısır’ın inşa edilmeye başlandığı 19.yy’ın ilk çeyreğindeki Kavalalı 

Mehmet Ali Paşa dönemine tekabül eden bu yaklaşım Mısır’ın arka bahçesi olarak 

görülen Sudan ile Etiyopya’yı da içerisine alan bölgesel bir projeyi 

                                                           
893  Mehmet Özkan, “Mısır Dış Politikası Nasıl Analiz Edilmeli? Yöntem, Sorunlar ve 

Açmazlar”, Ortadoğu Yıllığı (2013): 393-395. 
894  İhsan Dağı, Ortadoğu’da İslam ve Siyaset (İstanbul: Boyut Kitapları, 2002). 32. 
895  Dönem ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Zeynep Güler, Süveyş’in Batısında Arap 

Milliyetçiliği: Mısır ve Nasırcılık (İstanbul: Yenihayat Kütüphanesi, 2004); George 

Antonius, The Arab Awakening (Simon Publications, 2001); Adid Davişa, Arap 

Milliyetçiliği: Zaferden Umutsuzluğa (İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2004); P.J. 
Vatikiotis, Nasser and His Generation (New York: St. Martin’s Press, 1978). 
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yansıtmaktadır.896 Nil nehrinin suyunun kullanımından Mısır’ın askeri güvenliğine 

dek uzanan geniş bir yelpazeyi içeren Afrika siyaseti bu bağlamda geleneksel Mısır 

dış politikasının temel bileşenlerinden birisini teşkil etmektedir. Tarihsel olarak 

bakıldığında ise Cemal Abdül Nasır döneminde özellikle Mısır’ın 1955 Bandung 

Konferansı ile birlikte Bağlantısız/Üçüncü Dünyacı Hareketin liderliklerinden 

birini üstlenmesi üzerine vücut bulan Afrika siyaseti, içeriğini mezkûr hareketin 

içerisinde yer alan ve de-kolonizasyon sürecinin bir ürünü olarak yeni yeni 

bağımsızlıklarını kazanan Afrikalı yeni ulus devletlere dönük olarak geliştirilen 

anti-sömürgeci ve anti-emperyalist politik diskur ile zenginleştirmiştir. Öyle ki 

Bandung’u takip eden Belgrad ve Kahire Bağlantısızlar Konferanslarında Nasır 

yönetimi bunu başarıyla kullanmış; Arap Milliyetçiliği ve Arapların lideri kimlikli 

Mısır dış politikasını Afrika boyutu ile tahkim edebilmiştir. Ne var ki Nasır sonrası 

süreçte tıpkı Arap Milliyetçiliği/Pan-Arabizm noktasında olduğu gibi Afrika 

siyaseti boyutunda da tedricen geri dönüşler yaşanmış; Enver Sedat dönemi Mısır 

dış politikasında gözlemlenen bu gerileme, halefi Hüsnü Mübarek döneminde 

yerini tamamıyla Batı dominasyonuna bırakmıştır.897 

Mısır dış politikası geleneğinin üçüncü ve son ayağı ise Batı boyutudur. 

Jeopolitik olarak Akdeniz dünyasını, modernite ile tanışmayı müteakip tarihsel ve 

kültürel bir tercih olarak mücessem bir kimliğe bürünen Batılı olma ideali Mısır dış 

politikasında da yansıma bulmuştur. 19.yy’ın ilk yarısına kadar uzanan söz konusu 

Batılılaşma ve modernleşme geçmişi Mısır devletini ve toplumunu etkilediği gibi 

dış politikasını da yeni bir boyut yaratma suretiyle zenginleştirmiştir. Özellikle 

20.yy’da iç siyasal ve ekonomik gerekçelerin yanı sıra küresel gelişmelerin de 

etkisiyle zaman zaman geri plana atılmış gibi gözükse de Mısır hariciyesinin en 

önemli bakış açısını teşkil eden Batıcı yaklaşım 1970’ler ve sonrası süreçte Avrupa 

boyutunun gerilediği, ABD boyutunun ise buna mukabil giderek kuvvetlendiği bir 

dönem yaşamıştır. Nasır sonrası döneme tekabül eden bu süreçte iktisadi açıdan 

kendi iç dinamikleri ve öz kaynakları itibarıyla kalkınma projelerini hayata 

geçirmekte zorlanan Mısır için gerek doğrudan sermaye yatırımı kapısının açılması 

gerekse uluslararası kredi kuruluşlarından kredi alımının önündeki politik 

engellerin kaldırılması ihtimalini barındırması sebebiyle Mısır dış politikasında 

Arap-İslam ve Afrika boyutlarının önüne geçerek, ilk sıraya yerleşmiştir. Batı 

merkezli dış ekonomik desteğin aynı zamanda iç siyasette iktidarın korunması ve 

istikrarı anlamına geldiği Soğuk Savaş Ortadoğu’sunda Enver Sedat döneminde 

bunu tecrübe eden Mısır hariciyesi, Mübarek döneminde ise Batıcılık ayağını daha 

da sağlamlaştırmayı tercih etmiş; bölgesel liderlik ve güvenliği ile iç siyasette 

iktidarının devamını bu yaklaşım üzerine bina etmiştir. Hiç kuşku yok ki Batıcı 

                                                           
896  Detay için bkz. P.M. Holt ve M.W. Daly, A History of the Sudan (London: Longman, 

1994); Gabriel Warburg, Egypt and the Sudan (London: Frank Cass, 1985). 
897  Roger Owen ve Charles Tripp, Egypt under Mubarak (New York: Routledge, 2001). 
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yaklaşım Mısır iç siyasetinde de tartışılmış; ülkenin geleneksel laik-seküler 

katmanları ile sivil-asker bürokrasi kendi medeniyet tasavvurlarına denk düşen bu 

yaklaşımı savunur ve desteklerken, başta Müslüman Kardeşler olmak üzere İslamcı 

muhalif örgütlenme ve hareketler ise farklı siyasal ve dini gerekçelerle bu 

politikanın karşısından konum almışlardır.898 

Özellikle Soğuk Savaş’ın Yumuşama/Detant dönemine girdiği 1970’lerin 

küresel güç dengesinin Ortadoğu’ya ve Mısır’a olan yansımasının bir sonucu 

olarak Enver Sedat döneminde daha çok Batı merkezli bir dış politika 

benimsemeye başlayan Mısır’ın bu tercihi Sedat’ı takip eden ve Soğuk Savaş’ın 

sonucunun belli olmaya başladığı Mübarek döneminde ABD/Avrupa merkezli tek 

boyutlu, Batıcı bir dış politika olarak yerleştirilmiştir. Nitekim Enver Sedat 

döneminde İnfitah Politikası ve Mısır-İsrail barış görüşmeleri/Camp David süreci 

ile kendisini belli etmeye başlayan Batı merkezli dış politika, 80’ler ve sonrası 

süreçte İran İslam Devrimi ile İran-Irak Savaşı döneminde ve nihayet Soğuk 

Savaş’ın sona erdiği ve Yeni Dünya Düzeni tartışmalarının yaşandığı 1990’lardan 

itibaren Mübarek’in Mısır’ını ABD’nin Ortadoğu’daki en güvenilir 

müttefiklerinden bir tanesi haline getirmiştir.899 

MURSİ DÖNEMİ MISIR DIŞ POLİTİKASI VE ÇOK TARAFLILIK 

30 Haziran 2012 tarihinde iktidara gelen ve 3 Temmuz 2013 tarihine dek bir 
yıl üç gün süresince Mısır Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Muhammed 
Mursi döneminde Mısır dış politikası diğer siyasal alanlarda da olduğu gibi yeni 

dönemde yeniden şekillendirilmeye çalışılmıştır. Tek boyutlu bir dış politikanın 

Mısır’ın bölgesel potansiyelini gerçekleştirme noktasında yetersiz kaldığına inanan 
Mursi, ülkesinin 21.yy’ın küresel siyasetinin geldiği nokta itibarıyla ancak çok 

taraflı bir dış politika ile Ortadoğu’da ve global siyasette söz ve etki sahibi 

olabileceğine inanmıştır. Böyle yaklaşımın aynı zamanda Mısır’ı bağımsız bir dış 

politika izlemeye sevk edeceği yönünde gerek Hürriyet ve Adalet Partisi’nin 

gerekse de Mursi’nin kuvvetli bir inanca sahip olduğu da bilinen bir gerçektir. 

Cumhurbaşkanı seçilmesinden bir ay sonra, Temmuz 2012’de Reuters haber 

ajansına verdiği demeçte “dengeli bir dış politika tercihimizdir” açıklamasını 

yapan Mursi’nin Mısır dış politikasının uzunca bir süredir ihmal edilen Arap-İslam 

ve Afrika boyutlarını yeniden güçlendirerek Batı boyutu ile dengeli bir hale 

getirecek bir arayış içerisinde olduğu ortaya çıkmaktadır.900 

                                                           
898  Telci, “İslamcı İktidar vs. Seküler Muhalefet”, 86. 
899  William Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008). 424-

438. 
900  http://www.aljazeera.com.tr/haber/mursinin-ilk-duragi-cin (18.11.2018) 

http://www.aljazeera.com.tr/haber/mursinin-ilk-duragi-cin
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Mısır dış politikasına çok taraflı bir içerik kazandırmak aslında Mursi 

döneminin hemen öncesindeki kısa askeri denetim dönemine denk gelmektedir. 

Mehmet Özkan’ın haklı tespiti ile bu süreçte General Tantavi’nin 

Cumhurbaşkanlığı sırasında oluşturulan İsam Şerif kabinesinde dışişleri bakanlığı 

görevine getirilen Nebil el-Arabi’nin toplam iki ayı bulan bakanlığı sırasında takip 

edilen dış politika pek çok açıdan kendisinden sonra gelecek Mursi dönemine hem 

bir hazırlık hem de çok taraflı zihniyetin temellerinin atılması mahiyetini 

taşımaktadır.901   

Bir dönem Arap Birliği Genel Sekreterliği görevinde de bulunmuş olan, son 

dönem Mısır hariciye seçkinlerinin önde gelen isimlerinden Nebil el-Arabi’nin 

dışişleri bakanlığında Mısır, Hüsnü Mübarek döneminin tek boyutlu/Batıcı 

yaklaşımını kırıp, Mısır dış politika geleneğinin diğer iki önemli dayanak noktası 

olan Arap-İslam ve Afrika boyutlarını da yeniden canlandırma yolunda dikkat 

çekici adımlar atmıştır. Bu bağlamda özellikle Arap-İslam kimliğine yeniden can 
suyu vermek amacıyla bölgenin en önemli fay hatlarından biri olan Arap-İsrail 

çatışmasına dönük olarak Mısır Hamas ile El Fetih’i uzlaştırmak amacıyla 

girişimde bulunmuştur. Filistin siyasetinin iki rakip siyasal oluşumunun arasında 

sağlanabilecek bir uzlaşmanın hem Arap-İsrail çatışmasında bölünmüş Filistin 

görüntüsünü ortadan kaldırması hem de Mısır’ın Arapların liderliği rolünün 

yeninden tesisinin sağlanması amaçlanmıştır. Zira bu dönemde Mısır hariciyesi 

Ortadoğu toplumlarını ilgilendiren temel meselelere etkin bir bölgesel aktör olarak 

Kahire’nin müdahil olmasını yaşamsal önemi haiz olarak görmüştür. Buna ek 

olarak yine aynı dönemde 1979 İran İslam Devrimi’nden bu yana kesilmiş olan 

Kahire-Tahran diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma hususunda Kahire’den bir 

girişim gözlemlenmiş; iki taraf arasında yeniden tesis edilecek ilişkilerin hem bir 

önceki dönemin İran’ı göz ardı eden yaklaşımını sonlandırması hem de bu yolla 

Mısır’ın bölgesel liderliğini tahkim etmesi beklenmiştir.  

Nebil el-Arabi döneminde Arap-İslam kimliğine dönük olarak Ortadoğu 

siyasetinde Kahire’nin ağırlığını hissettirmeyi amaçlayan yukarıdaki girişimlere ek 

olarak Mısır dış politika geleneğinin ikinci önemli jeopolitik dayanak noktası olan 

Afrikalı kimliği de Nil Nehri suyunun paylaşımı hususunda Etiyopya ile süregelen 

diplomatik anlaşmazlıkların çözümü adına Kahire yönetimi Adis Ababa’ya dönük 

olarak doğrudan bir müzakere sürecinin açılmasına öncülük etmiştir. Böylelikle iki 

ay gibi son derece kısa bir zaman zarfı içerisinde gerçekleştirilen söz konusu 

diplomatik/siyasi girişimler ile Mısır hariciyesi, 2000’li yılların başından 

devraldığı Batı merkezli/tek boyutlu dış politika takibi geleneğini kırarak, yerine 

                                                           
901  Mehmet Özkan, “Egypt’s Foreign Policy under Mohamed Morsi”, Ortadoğu Analiz, 

cilt: 5, sayı: 51 (Mart 2013); 10-18.  
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çok taraflı, Kahire’nin özgür iradesine daha çok dayanan bir hariciye perspektifinin 
temellerini atmayı amaçlamıştır.902 

Köklü devlet geleneğine sahip her bir devlette olduğu gibi Mısır’da da dış 

politika yapımı ve karar alma süreçlerinin belli bir devamlılık esasına dayandığı 

açık bir gerçektir.Nitekim Nebil el-Arabi’den devralınan Mısır dış politikasının çok 

taraflılığa dönüşünü esas alan hariciye mirasının, 30 Haziran 2012 sonrası süreçte 

yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından da takip edildiği görülmektedir. 

Zira bu yeni dönemde de tıpkı bir önceki dönemde olduğu gibi Kahire’nin Batı ile 

olan ilişkilerine olduğu gibi Ortadoğu ve Afrika siyasetinde önemli bir aktör olarak 

sahne alarak bölgesel liderliğini pekiştirmeye çalışırken, özellikle Çin ile olan 

siyasi ve ekonomik ilişkilerini de geliştirmek suretiyle küresel anlamda da 
kendisine yeni ve güçlü bir konum yaratma isteğinde olduğu gözlemlenmiştir. 

Muhammed Mursi döneminin ilk büyük diplomatik atağı ülkenin geleneksel 

Afrika siyasetinin önde gelen jeopolitik bileşenlerinden birisi olan Etiyopya’da 

sahneye konmuştur. 15 Temmuz 2012 tarihinde Etiyopya’nın başkenti Adis 

Ababa’da toplanan Afrika Birliği Zirvesi’nde Mısır, Muhammed Mursi tarafından 

1995’ten bu tarafa ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilmiştir.903 Zirve 
sırasında yaptığı konuşmada Afrika ülkeleri ile Mısır arasındaki ticaret hacmini 

geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Mursi, toplantının Afrikalı katılımcılarına 

ortak serbest piyasa düzeni kurmayı önermiştir. “Afrika ile ortak bir tariheve 

medeniyete sahibiz; öyle ki Mısır Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını hep 

desteklemiş, bundan sonra da hep destekleyecektir” sözleriyle jeopolitik ve 

stratejik açıdan Mısır ile Afrika ülkelerinin birbirlerine kader anlamında bağlı 

olduklarını söyleyen Mursi, Mısır’ın Afrika toplumlarının bağımsızlıklarını 

desteklediği yılları hatırlatmayı ihmal etmemiştir.904 Buna ek olarak toplantının 

düzenlendiği Etiyopya ile Mısır arasında aynı günlerde Nil Nehri suyunun 

paylaşımı hususunda Nebil el-Arabi döneminde başlatılan açılım ilerletilerek, 

Mısır’ın veto ettiği 2010 tarihli Entebbe Anlaşması sonrası ilk defa karşılıklı 

müzakere süreci başlatılmıştır. Bilhassa Kahire’nin liderliğinde olması arzulanan 

tarihi “Nil Vadisi’nin Birliği” projesinin hayata geçirilmesi noktasında söz konusu 

müzakere sürecinin başlatılması ve Etiyopya’nın diplomatik anlamda Mısır’a 

yaklaşmasının sağlanmaya çalışılması son derece anlamlı bir adım olarak 

görülmüştür.905  

                                                           
902  Özkan, “Egypt’s Foreign Policy under Mohamed Morsi”, 14. 
903  Özkan, “Egypt’s Foreign Policy under Mohamed Morsi”, 15. 
904  https://www.aksam.com.tr/dunya/afrikanin-liderligini-tekrar-ustlenecegiz--

127559h/haber-127559 (18.11.2018) 
905  https://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2013/07/egypt-nile-

ethiopia-sisi.html (18.11.2018)  

https://www.aksam.com.tr/dunya/afrikanin-liderligini-tekrar-ustlenecegiz--127559h/haber-127559
https://www.aksam.com.tr/dunya/afrikanin-liderligini-tekrar-ustlenecegiz--127559h/haber-127559
https://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2013/07/egypt-nile-ethiopia-sisi.html
https://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2013/07/egypt-nile-ethiopia-sisi.html
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Ağustos 2012 ise Mursi dönemi çok taraflı dış politika yapımı açısından iki 

önemli adımın atıldığı bir dönem olmuştur. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı 

Muhammed Mursi’nin gerçekleştirdiği Pekin ziyaretidir. Oldukça kalabalık bir 

işadamları ve bakanlar heyeti ile Çin’i resmi olarak ziyaret eden Mursi906, Çin 

Devlet Başkanı Hu Jintao ile yaptığı görüşmede ülkesinin Çin’in Afrika ve 

Ortadoğu bölgesine yapmayı planladığı ticari yatırımlar konusunda köprü rolü 

oynamaya hazır olduğunu ifade etmiştir.907 Ekonomik olarak ülkesine doğrudan 

yabancı sermaye yatırımı çekmeyi ve bu sayede Mısır’ın iktisadi kalkınmasını 

sağlamayı amaçlayan Mursi’nin önemli hedeflerinden birisi olan Pekin sermayesini 
kazanmayı amaçladığı bu ziyaret çerçevesinde bilhassa elektrik santrali, su arıtma 

tesisi inşası gibi önemli altyapı projelerinin hayata geçirilmesi hususunda iki taraf 

arasında anlaşma imzalanmıştır. Hiç kuşku yok ki bu ziyaret ile Mursi Mısır’a olan 

yabancı sermaye yatırımlarını çeşitlendirerek hem bu sayede içeride ekonomik 

kalkınmayı temin etmek suretiyle iktidarını tahkim etmek hem de dış politikada 

alternatiflerinin sayısını artırmayı amaçlamıştır.908 

Pekin’e gerçekleştirilen ve uluslararası kamuoyunda dikkatle izlenen 

ziyaretin ardından Mursi’nin Ağustos 2012’deki ikinci durağı Tahran olmuştur. 

1979 İran İslam Devrimi’nden bu yana İran rejiminin siyasal söylemi ve dış 

politika anlayışı ile Mısır ve İsrail arasında gerçekleşen Camp David Barış 

Anlaşması’nın Tahran tarafından protesto edilmesi gibi sebeplerle iki ülke arasında 

kopan bağların ardından otuz üç yıl sonra ilk kez bir Mısır Cumhurbaşkanı 

tarafından resmi olarak ziyaret edilmesinin sembolik anlamı çok büyük önem 

taşımaktadır. Tahran’ın ev sahipliğinde düzenlenen Bağlantısızlar Konferansı’na 

katılan Muhammed Mursi burada yaptığı konuşmada “Mısır’ın tüm ülkelerle milli 

menfaatler çerçevesinde bir dış politika izlediğini” söylemiş; bu dönemde nükleer 

müzakereler sebebiyle uluslararası kamuoyu tarafından ambargo ile tehdit edilen 

İran’a dönük olarak ise Tahran’ın hiçbir gerekçeyle siyasi ve diplomatik olarak 

sistemin dışına itilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.909  

Mısır dış politikasına çok taraflı bir içerik ve kimlik kazandırmak adına 

Cumhurbaşkanlığı’nın ilk aylarında Muhammed Mursi tarafından gerçekleştirilen 

Adis Ababa, Pekin ve Tahran ziyaretleri aşikâr diplomatik başarılar elde etmemiş 

olsa da Mısır dış politika geleneğinin ihmal edilmiş iki önemli ayağı olan Arap-
İslam ve Afrika boyutlarını uzun bir zaman sonra yeniden canlandırmaya dönük 

girişimler olması açısından sembolik düzeyde büyük bir önem taşımaktadır. Zira 

                                                           
906  Özkan, “Egypt’s Foreign Policy under Mohamed Morsi”, 15. 
907  http://www.aljazeera.com.tr/haber/mursinin-ilk-duragi-cin (18.11.2018) 
908  İsmail Numan Telci, “Mısır 2012”, Ortadoğu Yıllığı 2012: 206-207. 
909  https://www.reuters.com/article/us-egypt-policy/egypt-president-takes-steady-steps-in-

new-foreign-policy-idUSBRE88311X20120904 (18.11.2018) 

http://www.aljazeera.com.tr/haber/mursinin-ilk-duragi-cin
https://www.reuters.com/article/us-egypt-policy/egypt-president-takes-steady-steps-in-new-foreign-policy-idUSBRE88311X20120904
https://www.reuters.com/article/us-egypt-policy/egypt-president-takes-steady-steps-in-new-foreign-policy-idUSBRE88311X20120904


Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

1150 

söz konusu girişimler Arap Baharı öncesi döneme ait olan Mısır dış politikasının 

2012 sonrasında yaşadığı dönüşüm sürecine işaret etmektedir. 

Muhammed Mursi dönemi Mısır dış politikası ilk dönemler itibarıyla 

Ortadoğu, Afrika ve Asya açılımları gerçekleştirmiş; dış politik açıdan alternatif 

yönelimlerini çeşitlendirmeye çalışırken, aynı süreçte Batı (ABD/Avrupa) ayağını 

da ihmal etmediğini gösterme ihtiyacı duymuştur. Bunun hem sağlam bir dış 

politikanın kurulabilmesi adına elzem olduğu bilinci hem de Batı’nın etkinliğini 

dışta tutarak iktidarını korumanın zorlaşacağı endişesinin payının yüksek olduğu 

da bir hakikattir. Bu bağlamda Mısır 2012 Eylülü’nde Cumhurbaşkanı Muhammed 

Mursi tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda temsil edilmiştir. 67. BM 

Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 

New York Times Gazetesi’ne bir röportaj veren Mursi özellikle Filistin-İsrail 

meselesine dönük olarak “ABD bizden İsrail ile yaptığımız ve yürürlükte olan 

barış anlaşmamıza uymamızı bekliyorsa, kendisi de sözüne sadık kalmalı ve 

bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasının yolunu açmalıdır” mesajı vermiştir.910 
Amerikan yönetimine verdiği mesajlarla hem ABD ile meşru prensipler üzerinde 

uzlaşma halinde ortak çalışmaya hazır olduğu imajını çizmiş hem de Filistin’in 

bağımsızlığı konusunu yüksek sesle dile getirerek “Arapların lideri” kimliğini 

vurgulamayı hedeflemiştir.  

2012 sonbaharında Amerika ziyareti sırasında verdiği mesajlarla bağımsız 

Filistin davasının uluslararası platformda sahipliğini üstlendiği imajını veren 

Muhammed Mursi, bunun Ortadoğu sahnesine olan yansımasını yine aynı 

dönemde, Kasım 2012’de İsrail askeri güçlerinin Gazze’ye başlattıkları ağır 

saldırılar sırasında pratiğe dökme fırsatı yakalamıştır.911 Özellikle Türkiye ve 

Katar’ın sağladığı diplomatik desteği de arkasına alan Kahire yönetimi912 İsrail’e 

karşı bölünmüş bir Filistin görüntüsünün ortadan kaldırılması amacıyla Hamas ile 

El Fetih arasında yeniden müzakerelerin başlatılması hususunda öncülük rolü 

üstlenmiştir. Nitekim Mursi yönetimi iki taraf arasında gerçekleşecek bir ittifakın 

ancak birleşik ve bağımsız bir Filistin’in doğuşuna kaynaklık edeceğine 

inanmaktadır.  

Çok taraflı dış politikanın Batı ayağına dönük son büyük ve önemli adım 

yine bizzat Muhammed Mursi tarafından Brüksel, Berlin ve Roma’ya düzenlenen 

resmi ziyaretler ile atılmıştır. ABD ve BM Genel Kurulu ziyaretinin ardından 

gerçekleştirilen bu kısa Avrupa turu sırasında Alman ve İtalyan liderleri ile bir 

araya gelen Mursi, Avrupa Birliği üst düzey temsilcileri ile de bir dizi görüşmeler 

                                                           
910  https://www.dw.com/tr/m%C4%B1s%C4%B1r-d%C4%B1%C5%9F-

politikas%C4%B1nda-rota-de%C4%9Fi%C5%9Fiyor/a-16256383 (18.11.2018) 
911  Özkan, “Egypt’s Foreign Policy under Mohamed Morsi”, 16. 
912  Telci, “İslamcı İktidar vs. Seküler Muhalefet”, 83.  

https://www.dw.com/tr/m%C4%B1s%C4%B1r-d%C4%B1%C5%9F-politikas%C4%B1nda-rota-de%C4%9Fi%C5%9Fiyor/a-16256383
https://www.dw.com/tr/m%C4%B1s%C4%B1r-d%C4%B1%C5%9F-politikas%C4%B1nda-rota-de%C4%9Fi%C5%9Fiyor/a-16256383
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gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği’nin Akdeniz inisiyatifini 
derinleştirmeye dönük olarak Kahire’nin ortak çalışmaya hazır olduğu imajını 

veren Mursi, bu iddiasının temelini “Mısır’ın gerçek anlamda sivil ve demokratik 

bir devlet olduğu” mesajını vererek güçlendirmek istemiştir. Avrupa Birliği ve 

Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini geliştirmeye hazır ve istekli olduklarını 

açık bir şekilde ifade eden Mursi913, Avrupa turu sırasında gerçekleştirdiği 

ziyaretler ve verdiği mesajlarla Batılı demokrasilerin Mısır’a ve özellikle de 

kendisine dönük sahip olduğu ön yargıları kırmayı amaçlamıştır. Gerek Mısır’daki 

iktidarının demokratikleşme ve istikrar anlamında devamını Batı ile kurulacak 

sağlam ilişkilere bağlı olduğunu analiz edebilen, gerekse de doğrudan mali yardım 

ve sermaye yatırımı çekmeyi ülkedeki ekonomik kaosa ilaç olması bakımından son 

derece kritik kabul eden Mursi, ülkesi ile Batılı demokrasiler arasındaki işbirliğini 

dış politikasının önemli ayaklarından birisi olarak göz ardı etmediği mesajını da 

vermeyi hedeflemiştir.  

SONUÇ: 

Arap Baharı süreci içerisinde modern tarihinde ilk defa serbest demokratik 
seçimleri gerçekleştiren ve bu seçimler neticesinde ilk kez sivil bir 

Cumhurbaşkanını görev başına getiren Mısır bu yönüyle hiç kuşku yok ki Arap 

toplumları ve devletleri arasında 2011 sonrası süreçte özel bir yer edinmiştir. 

Muhammed Mursi’nin bir yıl üç gün süren ve bir askeri darbe ile sonlandırılan 

Cumhurbaşkanlığı dönemi pek çok farklı parametre açısından değerlendirildiği gibi 

Mısır dış politika geleneği bakımından da ayrıca değerlendirilmeyi hak eden bir 
dönem olarak temayüz etmiştir. 

Hüsnü Mübarek’in istifasının ardından görev başına gelen geçici askeri 

yönetim sırasında kurulan İsam Şerif hükümetinde Mısır Dışişleri Bakanlığı 

görevine getirilen Nebil el-Arabi döneminde Mısır dış politikası bir önceki 
dönemin aksine tek boyutlu geleneksel yöneliminden çok boyutlu/çok taraflı bir dış 

politika anlayışına geçişin ilk denemelerini gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda Mısır 

hariciye geleneğinin üç önemli sacayağını oluşturan Arap-İslam, Afrika ve Batı 

kimliklerinin birini diğerine tercih etmeden, her biri arasında bir tür denge siyaseti 

gütmek suretiyle yeni bir dış politika zihniyetinin yerleştirilmeye çalışıldığı el-
Arabi dönemi teorik ve pratik anlamda kendisinden sonra gelecek olan Mursi 

dönemine önemli bir dış politika mirası bırakmıştır. Öyle ki el-Arabi döneminde 

ilk adımları atılan Nil Vadisi ve Etiyopya ile yaşanan su paylaşımı meselesinin 

müzakere yoluyla çözümü konusunda kaydedilen ilk resmi girişimler, Hamas ile 

el-Fetih arasında barışı sağlamaya dönük olarak Kahire’nin öncülüğünde her iki 

tarafa ilk ciddi mesajların verilmesi ile İran ile 1979 sonrası ilk resmi ilişkinin 

                                                           
913  Özkan, “Egypt’s Foreign Policy under Mohamed Morsi”, 16. 
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temellerinin atılması gibi dikkat çekici ve kritik adımlar Mursi döneminde de yeni 

Cumhurbaşkanı tarafından devamı getirilmeye çalışılan konu başlıkları olarak 

Mısır hariciyesinin resmi ajandasında yer almıştır. Nitekim Mursi’nin Etiyopya’da 

katıldığı Afrika Birliği Zirvesi ile Tahran’da katıldığı Bağlantısızlar Hareketi 

Toplantısı’nda verdiği bölgeye ve ikili ilişkilere dönük mesajlar çok taraflı dış 

politikanın içeriğini belirleyen ve Kahire’nin dış politik zihniyet dönüşümünü 

yansıtan pek çok veri sunmaktadır. Buna ek olarak Pekin’e gerçekleştirilen resmi 

ziyaret ile Çin’in Ortadoğu ve Afrika coğrafyasına dönük ticari girişimlerine ve 
yatırım projelerine Kahire’nin bölgesel işbirliği ile katılma arzusunu dile getirmesi 

çok taraflılığın 2000’li yılların ilk çeyreğinde küresel rekabetin bir aktörü olan 

Çin’i de dâhil ettiğine dair bir kanıt mahiyeti taşımaktadır.  

Mursi dönemi çok taraflılığa geçiş denemesinin Ortadoğu merkezli Arap-
İslam boyutu ile jeopolitik gerekliliğin bir tezahürü olan Afrikalı kimliği ile içerik 

bakımından zenginleştirilmeye çalışıldığı, alternatif yönelimler üretme konusunda 

ise çoğulcu bir yapıya kavuşturulmak istendiği süreçte Mısır dış politika 

geleneğinin bir diğer önemli bileşeni olan Batı boyutu da ihmal edilmemiştir. 

Nitekim ABD’ye yapılan ziyaret, AB yetkilileri ile Brüksel’de gerçekleştirilen 

görüşmeler ile Berlin ve Roma gezileri sırasında verilen işbirliği mesajları bu 

konuda önemli veriler sunmaktadır. Hiç şüphe yok ki Mursi yönetimi bu ziyaretler 

ile hem Batı dünyasının iktisadi anlamda desteğini temin etmek hem de 

Kahire’deki yeni yönetimin sivil-demokratik kimliğinin altını çizmek suretiyle 

kendisi hakkında Batılı demokrasilerde ve kamuoyunda biriken önyargıları bertaraf 

etme gayesi içerisinde olmuştur. 

Sonuç olarak Muhammed Mursi dönemi Mısır dış politika tarihinde 

20.yy’ın ve Soğuk Savaş’ın ikinci yarısından bu yana tedricen güçlenerek, Arap-
İslam ve Afrikalı kimliklerini içeriksizleştirerek Batıcılık merkezli tek boyutlu dış 

politika anlayışının yerine göz ardı edilmiş kimliklerin yeniden devreye 

sokulmasını amaçlamıştır. Söz konusu sürece ait toplanacak pek çok veri bu 

iddiayı destekler niteliktedir. Ne var ki mezkûr dış politika dönüşümü hedefi 

Temmuz 2013’te gerçekleşen ve Mursi iktidarına son veren askeri darbe ile 

akamete uğramış; zamansal açıdan bir denemeden öteye geçememiştir.  
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İSLAMCI SÖYLEMİN DÖNÜŞÜMÜ VE HİLAFET 

Dr. Gülbeyaz KARAKUŞ 

ÖZET 

Osmanlı siyasî anlayışında toplumun dinî yapılanmasını imleyen 

“Müslüman”, “Osmanlı”, “millet”, “kavim” gibi kavramlar, zamanla Tanzîmat 

Fermanı’nın toplumsal hiyerarşide yol açtığı yeni düzenlemeler ve bağımsızlık 

hareketlerinin etkisi ile siyasî kimlikler hâline gelmiştir. Bağımsızlık hareketlerine 

yönelik olarak toplumu bir arada tutma gayesi ile öne sürülen “İslâmcılık”, 

“Osmanlıcılık”, “Türkçülük” akımları ise söz konusu anlayışla dönüşüme 

uğrayarak siyasallaşmıştır. Bu süreçte İslâmcı düşüncenin hilafet kurumuna 
yaklaşımı dönüşüme uğramış ve halifelik siyaseten ve kültürel olarak yeniden 

“üretilmiştir”. II. Meşrutiyet’le güçlenen İslâmcı muhalefet, hilafet kurumunun dinî 

meşruiyetini halk egemenliği üzerinden ele almışlardır. İslâm siyasî düşüncesi ile 
bağlantılı olarak ele aldıkları hilafet kurumunu, modern siyasî anlayışa ait kavram 

ve kurumlar üzerinden değerlendirmişlerdir.  

Tebliğde, hilafet anlayışının Osmanlı’nın son döneminden ilgasına kadar 

olan süreçte İslâmcı ideolojide “dinî” hükmünün siyaseten kullanımı ve 

araçsallaştırılması ele alınacaktır. Hilafet kurumuna olan yaklaşımın ulus-devlet 
formu ile birlikte “ulusal egemenlik” bağlamında değerlendirilmesi ve İslâmcı 

düşüncenin bu dönüşümdeki katkısı üzerinde durulacaktır.  Cumhuriyet öncesinde 

başlayan hilafet tartışmaları, dönemin düşünürlerinin bu konudaki eserleri 

üzerinden değerlendirilerek İslâmcı söylemdeki dönüşümün izleri aranacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İslâmcılık, Hilafet, Ulusal Egemenlik, Meşruiyet, 

Söylem. 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞI KORUMA 

OPERASYONLARININ ÖNLEYİCİ DİPLOMASİ ARACI OLARAK 

ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ 

Alptekin ASLANTAŞ* 

ÖZET 

Son altmış yılda kaygı verici düzeyde artan sınır ötesi terör olayları ve iç 

savaşlar gibi sorunlar uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını, insanlığın en 

önemli ortak sorunlarından biri haline getirmiştir. BM Barışı Koruma 

Operasyonları her ne kadar Birleşmiş Milletler (BM) kuruluş antlaşmasında 

öngörülmemiş olsa da küresel çapta görülen bu sorunların en önemli çözüm aracı 

olarak ortaya çıkmıştır. Tarafların rızasına dayalı, meşru müdafaa hakkı dışında 

kuvvet kullanma yetkisi olmayan bu BM Barışı Koruma Operasyonları barış ve 

güvenliğin korunması ya da yeniden yapılanması için müdahalede bulunmaktadır. 

Barışı Koruma Operasyonlarının öncelikli amacı silahlı mücadeleyi sona erdirmek 
ve tekrar çatışma çıkmasını önlemek iken ikincil amacı müzakereler için istikrarlı 

bir politik ortamın oluşmasını sağlamak ve böylece çatışmaya yol açan nedenleri 

ortadan kaldırmaktır. Dört ana başlık altında toplayabileceğimiz müdahaleler; 
önleyici diplomasi, barış yapma, barışı koruma ve barışın inşasıdır. BM 

Antlaşmasının 2/7 maddesi verdiği yetki çerçevesinde BM uluslararası barış ve 

güvenliğin korunması ya da yeniden yapılanması ile ilgili olarak yapılabilecek 

müdahale şekillerinden ilk aşaması önleyici diplomasidir. Önleyici diplomasi, 

taraflar arasında uyuşmazlığın doğmasını önlemeye, mevcut uyuşmazlıkların 

tırmanarak çatışmaya dönüşmesini engellemeye yönelik çabalardır. BM Genel 

Sekreteri tarafından ya da BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilen üst 

düzey görevliler tarafından yerine getirilen önleyici diplomasi BM tarihi boyunca 

birçok başarılı sonuçlar almıştır. Bu çalışma, BM Barışı Koruma Operasyonları 

faaliyetleri kapsamında önleyici diplomasinin uygulanması yönünden 

değerlendirilmiştir. BM Haiti Barış Koruma operasyonunda uygulanan önleyici 

diplomasi detaylı olarak incelenerek yapılan müdahaleler değerlendirilmiş, 

karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler, Barış Koruma Operasyonları, 

Haiti Misyonu. 

ABSTRACT:  

Problems such as significantly increasing transnational terror activities and 
internal conflicts over the last 60 years have brought the maintaining international 
peace and security one of the main common concerns of the humanity. United 
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Nations Peace Keeping Operations (UNPKO) does not exist in the UN Charter, 
however it has become the primary responde to those global obstacles. Despite the 
fact that UN peacekeeping operations are deployed with the consent of the main 
parties to the conflict and do not have authority for use of force except in self-
defence they make interventions in order to maintain or reconstruct peace and 
security. While the initial purpose of UNPKO is to end the armed conflict and 
prevent the reoccurence of the conflict, secondary aim remains to provide a stable 
politic environment for negotiations and thus to eliminate the reasons which cause 
the conflict. The types of the interventions can be categorized into four titles; 
preventive diplomacy, peace making and peace building.  

The first phase of the intervention to sustain international peace and security 
within the framework of UN Charter chapter 2/7 is preventive diplomacy. 
Preventive diplomacy refers to the efforts which avoid the occurrence of the 
disagreements and the prevent the existing divisions to turn into conflict. Having 
been full filled by Secretary General or the authorized high level officers by 
Security Council, there have been several successfull preventive diplomacy 
implementations throughout the UN history. This article examines the 
implementation of the preventive diplomacy in the context of UN Peace Keeping 
Operations. Application of the preventive diplomacy within the UN Peace Keeping 
Operation in Haiti is analyzed in details and propose some solutions to the 
problems encountered. 

Key Words: United Nations, Diplomacy, Intervention, Preventive 
Diplomacy, Agreement. 

GİRİŞ 

Birleşmiş Milletler, II. Dünya savaşı sonrası galip büyük devletlerin 

öncülüğünde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülke tarafından kurulan ve 

üye sayısı bugün 193’e ulaşan evrensel bir örgüttür. Üye devletler tarafından 26 

Haziran 1945’te San Francisco’da imzalanan BM anlaşmasına göre Birleşmiş 

Milletlerin en önemli amacı “uluslararası barış ve güvenliği sağlamak” olarak 

belirlenmiştir914. Bu amaca ulaşmak için BM, savaş ya da çatışmaların barışa 

yönelik tehditlerini önlemek üzere tedbirler almakta ve uluslararası 

uyuşmazlıkların düzeltilmesine katkı sağlamaktadır. 

                                                           

* Alptekin ASLANTAŞ, Başbakanlık Koruma Daire Başkan Vekili, 3.Sınıf Emniyet 

Müdürü, Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi. 
914  Güngör, U. (2008). Günümüzde Barış Operasyonları. Güvenlik Stratejileri 

Dergisi, 8(8), Sayfa-7. 
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Birleşmiş Milletler, II. Dünya Savaşı sonrası en büyük önceliği çatışmaların 

önlenmesi ve sürdürülebilir barışın sağlanması ve korunmasına vermiştir. BM 

Antlaşmasının amaç ve ilkelerini kapsayan I. Bölümü’nün I. Maddesinde 

“Uluslararası barış ve güvenliği korumak ve bu amaçla, barışa yönelik tehditleri 

engellemek, barışın bozulmasına neden olan eylemlere karşı etkin ortak güvenlik 

önlemleri almak ve uyuşmazlıkları barışçı yollarla, adalet ve uluslararası hukuk 

ilkelerine göre çözülmesini sağlamak” ilk hedef olarak gösterilmiştir.915 

Barış ve güvenliğin sağlanması çerçevesinde üye devletler; 

uyuşmazlıklarını barış yolu ile çözmek ve uluslararası ilişkilerde kuvvet 

kullanımına ve tehdidine başvurmamak yükümlülüğü altına girmektedirler.916 
Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek nitelikte 
uyuşmazlıkların barış yolu ile çözümlenememesi durumunda BM’nin devreye 

girmesi öngörülürken, barışın tehdidi, bozulması veya saldırı fiilinin gerçekleşmesi 

durumunda ise örgüte etkin kolektif tedbirlere başvurma yetkisi tanınmaktadır. 

BM Antlaşmasına göre uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında 

temel sorumluluk Güvenlik Konseyi’ne (GK) verilmiştir. Ancak örgütün 

kurulmasından bu yana özellikle de soğuk savaş döneminde, daimi üyeler 

arasındaki politik çıkar ve anlaşmazlıklar ve vetolar nedeniyle verilen bu 
sorumluluk Konsey tarafından tam olarak yerine getirilememiştir. Soğuk savaş 

sonrası ise daimi üyeler arası işbirliğinin artması ile birlikte ortak güvenliğe 

yönelik uygulamaların daha da arttığı ve bu maksatla kriz bölgelerinde BM 
tarafından Barış Koruma Operasyonlarına (BKO) ağırlık verildiği gözlemlenmiştir.  

Sistem; uluslararası barış ve güvenliğin bozulması halinde, BM 

antlaşmasının ilgili bölümlerinin yetkili organlara tanıdığı geniş inisiyatif 

çerçevesinde ve pragmatik olarak “Barış Koruma Kuvvetlerini” ortaya 

çıkarmıştır.917 Bu kuvvetlerin kullanımında genel olarak elde edilen başarılı 

sonuçlar; barış ve güvenliğin bozulduğu veya tehdit edildiği hallerde barışı koruma 

kuvvetlerinin kullanılmasını, örgütün devamlı ve vazgeçilmez bir siyaseti haline 
getirmiştir. 

Genel bir uygulama olarak kabul edilen, ancak bugün hala hakkında pek 

çok tartışma da devam eden ve BM tarafından sıkça başvurulan Barış Koruma 

Operasyonları ile birlikte önleyici diplomasi, barışı koruma, barış yapma, barışa 

zorlama ve barışın inşası kavramları literatüre girmiştir. 

                                                           
915  http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html. 
916  Yasin Aslan, Savaş hukukunun temel prensipleri. TBB Dergisi, 2008, s. 235. 
917  Fatma Taşdemir, “Uluslararası Anarşiye Giden Yol: Uluslararası Hukuk Açısından 

Önleyici Meşru Müdafaa Hakkı”, Uluslararası Hukuk ve Politika, 2006, 2 (5), s. 75. 
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Birleşmiş Milletlerin, kuruluş amacına ve Antlaşması’nın ilk maddesine 

bağlı olarak, Soğuk Savaş dönemi sonrası artan iç savaşların dünya barış ve 

güvenliğini tehdit etmesine izin vermemek amacıyla çatışma bölgelerine 

müdahalelerde bulunması ve bu müdahalelerin hedeflenen amaca ulaşıp ulaşmadığı 

sürekli olarak tartışma konusu olmuştur.918 Ayrıca gerçekleştirilen müdahalelerin 

hukuki, siyasi ve etik açıdan eleştirilmesi, yapılan müdahalelerin başarılı olup 

olmadığını ve bunun sebeplerini araştıran çalışmaları gölgede bırakmıştır.919 
Değişen yapıları ve artan sayıları ile Birleşmiş Milletler kaynaklı müdahaleler 

zaman zaman övgüyle zaman zaman ise yergiyle gündeme tartışmalı şekilde konu 

olur hale gelmiştir. 

26 Haziran 1945’te imzalanan BM Kurucu Sözleşmesi BM’nin bütün 

çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Sözleşmenin temel amacı uluslararası 

barış ve güvenliğin sağlanmasıdır. Barışı Koruma Operasyonları, Sözleşmede 

açıkça yer almamakla birlikte zamanla BM’in barış ve güvenliği sağlama amacının 

tesis edilmesinde önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Barışı koruma genel 

olarak; “çatışma ve bunalımları yumuşatmak, büyümelerini önlemek ve 

uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümüne yardımcı olmak için başvurulan bir 

araç” olarak tanımlanabilir920. 

Çatışma ortamından yeni çıkmış toplumlar arasında kalıcı ve sürdürülebilir 

bir barışı sağlayabilmek için toplumun kendi iç dinamiklerinin harekete geçirilmesi 

ile oluşturulacak olan meşru kurumsal yapılar ve buna bağlı olarak demokratik bir 

şekilde denetlenebilen etkin bir güvenlik mekanizmasıyla kalıcı barışın inşasını 

gerçekleştirebilmek için çok önemlidir921. Barışı koruma operasyonlarının nihai 

başarısı, bölgenin sosyo-kültürel özelliklerini dikkate alıp, mevcut toplumun iç 

dinamikleri harekete geçirilerek önce yapısal ve sosyal reformlar başlatılmasına 

bağlıdır. 

Barışı Koruma Operasyonları genel itibariyle sona eren bir çatışma sonrası 

problemli bölgeye konuşlandırılmakta, çatışmanın tekrar etmesine ya da 

büyümesine engel olacak şekilde her tür polis ve askeri görevi yerine 

getirmektedir. Sivillerin korunması, şiddetin azaltılması, yerel güçlerin bilgi ve 

kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanması sorumluluklar arasındadır. Şiddetin 

                                                           
918  Hürsoy, Ş. (2006). Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarının Yeniden 

Yapılandırılması Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Sivil Katkıları. Ankara 
Üniversitesi SBF Dergisi, 61(01). 

919  Manavoğlu, Z. (2008). NATO'nun Kosova'ya Müdahalesinin Uluslararası Hukuk 
Açısından Geçerliliği Review of International Law & Politics, 4(14). 

920  Roberts, A. (1994). The crisis in UN peacekeeping. Survival, 36(3), 93-120. 
921  Hürsoy, Ş. (2014). Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarının Yeniden 

Yapılandırılması Çerçevesinde Avrupa Birliği Ve Türkiye'nin Sivil Katkıları. Ankara 
Üniversitesi SBF Dergisi, 61(01), 201-222. 
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kökleri incelenerek uzun soluklu barışın inşası için çaba sarf edilmektedir. 

Görüldüğü gibi BM’nin müdahale şekilleri içerisinde BKO, Barışı Koruma ve 

Barışın İnşası aşamasında yani çatışma sonrasında görev almaktadır. Bu bağlamda 

BM’nin Haiti’ye ilk müdahalesi olan UNMIH BKO, henüz çatışma sonlanmadan 

krizin çözümünde önleyici diplomasi aracı olarak kullanılmıştır ve bu özelliği 

itibariyle ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 

Genel anlamıyla müdahale; bağımsız bir devletin egemenlik haklarını ihlal 

ederek bağımsız diğer devlet ya da devletlerin iç veya dış işlerine karışması hali 

olarak tanımlanabilir.922 Her ne sebeple olursa olsun müdahale devletlerin 

egemenlik hakkına karşıdır. Bu durum uluslararası hukukun temel ilkelerindendir 

ve 1648 tarihli Westfalia Antlaşmasına ile oluşturulan düzenin ayırt edici 

özelliğidir923. 

Her tür müdahale, devlet egemenlik temel ilkesini çiğnemesi anlamına 

geldiğinden yasa dışı olarak kabul edilmektedir924. Bu ilke uluslararası teamül 

niteliğindedir ve müdahalenin önündeki en önemli engeldir. BM Antlaşmasının 

2/7. Maddesine göre “Antlaşmanın hiçbir hükmü, özü bakımından bir devletin 

ulusal yetkisindeki işlerine BM’nin karışmasına izin vermediği gibi, üyelerinde bu 

türden işlerin Antlaşma uyarınca çözüme bağlamaya zorlayamaz” belirtilerek, 

devletlerin iç işlerine müdahale etmemeleri ilkesinin geçerli kabul ettiğini 

açıklamaktadır925. 

Ancak BM, Antlaşmanın kendisine verdiği uluslararası güvenlik ve barışı 

sağlama görevini yerine getirirken farklı müdahale şekilleri kullanmaktadır. 

Bunlar; önleyici diplomasi (preventive diplomacy) barışı koruma (peace keeping), 

barış yapma (peace making), barışa zorlama (peace enforcement) ve barışın 

inşasıdır (peace building). 

Literatürde birbirinin yerine sıkça kullanılan ve karıştırılan bu kavramların 

anlaşılması ve doğru kullanılması konunun anlaşılması bakımından hayati öneme 

sahiptir. Yukarıda sayılan müdahale şekilleri Şekil 1’de görüldüğü gibi zaman 

                                                           
922  Cebeci, K. (2008). Küreselleşme Bağlamında Ulus-Devletin Egemenlik Gücünün 

Dönüşümü. 3 Türk Hukuk Sisteminde Normlar Hiyerarşisi ve Sayıştay Denetimine 

Etkileri, 23. 
923  Duran, H. (2001). Birleşmiş Milletler ve Müdahale. Süleyman Demirel Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2). 
924  Basic Facts About The United Nations (1998), UN Publications, New York. S.26 
925  Duran, H. (2001). Birleşmiş Milletler ve Müdahale. Süleyman Demirel Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2). 
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zaman birlikte kullanılmakta, birbiri ile kesişen ve biri diğerini tamamlayan 

aktiviteler olarak görülmektedir. 

 

Şekil 1. Bağlantılar ve Gri Alanlar.926 

1.1. Önleyici Diplomasi 

Önleyici Diplomasi, devletlerarası ya da iç gerginliklerin, şiddet kullanımı 

boyutuna geçmeden önlenmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabaların tümünü 

içermekte, Çatışmanın Önlenmesi kavramı ile birlikte ele alınmaktadır. Taraflar 

arasındaki mevcut uyuşmazlığın bölgesel ve uluslararası çatışmaya dönüşmeden 

sınırlandırma çabalarını kapsamaktadır.927 İdeal olarak Çatışmanın Önlenmesi 

çabaları erken uyarı, bilgi toplama ve çatışmaya götüren faktörlerin dikkatli şekilde 

analiz edilmesi üzerine yapılandırılmış olmalıdır. BM Genel Sekreteri ya da BM 

Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilen üst düzey görevliler tarafından yerine 

getirilebilen önleyici diplomasi, kritik zamanlarda şiddetin uygulanmasının önüne 

geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Tarihi boyunca birçok başarılı önleyici 

diplomasi faaliyeti yürüten BM, son yıllarda Burkina Faso, Kolombiya, 

Kırgızistan, Guyana ve Liberya’da başarılı sonuçlar almıştır. 

1.2. Barışı Koruma  

Barışın korunmasında diplomatik yöntemlerle sonuç alınamamış, BM asker 

ve polis güçleri ya da sivil personeli çatışma bölgesinde konuşlandırılmıştır. 

Böylelikle çatışmanın önlenmesi ve barışın sağlanması amaçlanmaktadır.12 Barışı 

Koruma, diplomatik görüşmelerin çözümsüz kaldığı, kontrolü BM’nin aldığı 

                                                           
926  http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf (16.05.2018). 
927  https://www.un.org/undpa/en/diplomacy-mediation. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf
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anlamına gelmektedir. BKO oluşturulmasına BMGK karar vermekte, Genel 

Sekreter ise operasyonun yönetilmesinden sorumlu olmaktadır.13 

Barışı sağlamanın en etkili yollarından biri olarak kabul edilen barışı 

koruma operasyonları çatışan tarafları sorunların çözümüne yönelik işbirliğine 

teşvik etmeyi ve barış ortamı yaratmak adına ikna çabalarını kapsamaktadır. Barışı 

korumada çatışan tarafların barışa geçişlerini hızlandırmak esas alınmaktadır. Bu 

noktada tarafların rızasını almak, meşru müdafaa dışında kuvvet kullanımından 

kaçınmak ve tarafsızlık temel hedeflerdir. Şiddet ve gerilimin arttığı bölgelere 

müdahale ederek sorunun sona erdirilmesine yönelik yoğun çaba harcanmaktadır. 

Meşru müdafaa dışında güç kullanma mekanizmasına başvurulmamaktadır.928 

1.3. Barış Yapma 

Barış Yapma müdahale şeklinde genellikle taraflar arasında devam eden bir 

çatışma vardır ve amaç diplomatik müzakereler ile bu çatışmanın 

sonlandırılmasıdır. Bu müdahale modelinin uygulanmasında temel görev, 

çatışmaya sebep olan unsurların araştırılarak barışı sağlamada etkili yöntemlere 

karar verilmesi ve tarafların bir müzakere antlaşmasına ulaşmasının sağlanmasıdır. 

Soğuk Savaş’ın sonlarına doğru kullanılmaya başlanılan Barış Yapma yöntemi, 

günümüzde hala bölgesel kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek mevcut çatışmayı 

sonlandırmak ve olası krizleri engellemek üzere görevini sürdürmektedir. 12  

1.4. Barışa Zorlama 

Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde meydana gelen gelişmeler, barış 

çalışmalarının yürütülmesinde de birtakım değişikliklere yol açmış ve çalışmalar 

farklı perspektiflerle yeniden biçimlendirilmiştir. BM barışa zorlama yöntemi de 

bu doğrultuda yeni bir sistem olarak ortaya çıkmıştır. Barışı önleme, barışı koruma, 

barışın tesisi ve inşası yöntemlerinde gönüllülük esas alınırken barışa zorlama 

yönteminde diğerlerinden farklı olarak çatışan taraflar arasında gönüllülük 

aranmamakta, sivillerin meydana gelen çatışmalardan korunması ya da en az 

zararla çatışmanın dışında tutulabilmesi amaçlanmaktadır.  

BM, gerektiğinde tarafları barışa zorlamak adına askeri birlikler kurma ve 

kuvvet kullanma yetkisiyle hareket etmektedir. Barışa zorlama yöntemini 1992’de 

ilk ortaya atan, dönemin BM Genel Sekreteri Boutros Ghali olmuştur. Boutros 

Ghali Barış Gündem’inde barışın bozulduğu, tehdit ile karşılaşıldığı ya da 

saldırganlık tespiti halinde BMGK’nin barışa zorlama operasyonuna karar 

verebileceğini ve gerektiğinde bölgesel örgütlerden de yardım alınabileceğini 

belirtmiştir.  
                                                           
928  https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping (05.09.2018). 

https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping
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BMGK tarafından görevlendirilen birliklerin kuvvet kullanmak için meşru 

müdafaa zorunlulukları da yoktur. Ancak bu operasyonlar özel yargı ve 

görüşlerden uzak, tarafsız yürütülmektedir. Barışa zorlama operasyonlarında 

gönüllülük aranmamakla birlikte tarafların rızasının alınması operasyonların 

başarısını artırmaktadır. Barışa zorlama operasyonlarının temel görevleri arasında; 

silahlı çatışma esnasında güç kullanan tarafa birtakım uluslararası yaptırımlar 
uygulamak, çatışma bölgelerini arındırmak, silahlı oluşumları engellemek ve 

çatışma bölgesine gerekli olduğunda kuvvet göndererek müdahalede bulunmak yer 

almaktadır.929 

1.5. Barışın İnşası 

Çatışmadan çıkan toplumun yeniden çatışmaya dönmemesi, sorunların 
kökenine inilerek çözümler üretmek amaçlanır.13 Barışın inşası, taraflar arasındaki 

ilişkileri güçlü tutmanın, güven ilişkisi geliştirmenin yollarını aramaktan 

geçmektedir. Taraflar arasındaki bu ilişkiler sadece sosyal veya ekonomik 

boyutuyla sınırlı kalmamakta eğitsel ve kültürel faaliyetler de taraflar arasında 

daha fazla barış havası yaratmak için kullanılmaktadır. Barışın inşasında amaç söz 

konusu sorunun tekrarlanmasının önüne geçmektir. 13 Bu perspektiften ele 
alındığında önleyici diplomasinin de bir tamamlayıcısı olma niteliği taşıdığı 

görülmektedir.  

Barışın yeniden sağlanması anlamına gelen inşa operasyonları bir anlamda 

taraflar arasında barışı kontrol mekanizması işlevi görmektedir. Kalıcı barış inşa 

etmek tam anlamıyla bir uluslararası destekle mümkün olmaktadır. Bu destek 

çatışan taraflar üzerinde daimi gözlemciler gerektirmektedir. Ayrıca söz konusu 

bölgelerin yeniden yapılanmasına destek verirken başta mülteci sorunu olmak 

üzere, seçim yolunu açmak, güvenlik alanında reformlar yapmak ve insan 
haklarına saygılı bir toplum yaratmak ön plandadır.930 Dolayısıyla barışın inşası 

faaliyetleri kalıcı barış için gerekli koşulları oluşturacak karmaşık ve uzun soluklu 

bir süreçtir. 

2. HAİTİ CUMHURİYETİNİN SİYASİ TARİHİ 

Kolonyal dönemde Karayiplerin incisi olarak kabul edilen Haiti, 1697 
yılında Fransa tarafından sömürgeleştirilmiş, Afrika’dan getirilip şeker tarlalarında 

çalıştırılan siyah köleler, az sayıda beyaz elitin zenginliğini artırırken, günümüze 

                                                           
929  https://peacekeeping.un.org/en/about-us (07.03.2018). 
930  http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/ (05.03.2018). 

https://peacekeeping.un.org/en/about-us
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/
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kadar devam eden sosyo-ekonomik eşitsizliğinde temelleri atılmıştır.931 Haiti, 1804 
yılında dünya tarihindeki tek başarılı köle ayaklanmasıyla Fransa’dan 

bağımsızlığını kazanmış, ancak bağımsızlık sonrası bir türlü sona erdirilemeyen 

politik ve ekonomik problemler sebebiyle istenen düzeyde ilerleme 

sağlayamamıştır. 2018 yılı BM İnsani Gelişmişlik Endeksine göre 189 ülke 

içerisinde 168.sırada bulunmaktadır932. Nüfusunun 3/4’ü günlük 2$’ın altında milli 

gelire sahip olan Haiti günümüzde Batı Yarımkürenin en fakir ülkesi olarak 

bilinmektedir. 933 Ayrıca BM Kalkınma Programı’nın Afet Risk Endeksi’ne göre 

de, Haiti doğal afetlere karşı en savunmasız ülkelerden birisidir. 1900’den 1999’a 

kadar, on altı kasırga, yirmi beş büyük sel, bir deprem ve yedi kuraklık 

yaşanmıştır.  

Haiti bağımsızlık savaşı, Haiti’de iki ayrı toplum meydana getirmiştir; Esas 

olarak Fransızca konuşan, Fransa’da eğitim almış ve ticari faaliyetleri elinde tutan 

küçük bir şehirli elit ile Fransızcadan bozulma yerel bir dil (Creole) kullanan 

büyük çoğunluğu köylerde oturan eğitimsiz çoğunluk. Devrimi takiben, orduyla 
ittifak halinde olan bu şehirli seçkin elit, yeni devletin yönetim gücünü hızlıca ele 

alan bir tüccar sınıfına dönüşmüştür. Ülke ticareti, vergi vermeyen elit sınıfın 

yönetiminde olup, devlet ise gelirlerini büyük oranda köylülerin tarımsal kazancı 

üzerinden vergilendirerek kazanmıştır934. Bu ekonomik temelli bölünme zamanla 

kültürel bölünmeyi de beraberinde getirmiştir935. Haiti’deki toplumsal ayrışma 

etnik köken farklılığından değil, kolonyal dönemde ortaya çıkan ve bağımsızlık 

sonrası da büyüyerek devam eden/ettirilen sosyal ve ekonomik statü farkından 

kaynaklanmaktadır.936 Bu durum Haiti’nin bugün bile sürekli iç savaş ve kargaşa 

halinde olmasının temel nedenidir. 

Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1804’ten bugüne kadar Haiti’nin altmış 

bir (61) Devlet Başkanı olmuştur. Bunlardan üçü görevdeyken öldürülmüş, yirmi 

üçü askeri cunta veya silahlı gruplar tarafından devrilmiştir. Henri Namphy ve Jean 

Bertrand Aristide ikişer kez devrilmiştir. Sadece dokuz başkan görev süresini 

                                                           
931  Diaz, A., Trapp, A., & Feldman, A. (2008). Haiti Background Report. Lehigh 

University. 
932  Buss, T., & Gardner, A. (2008). Haiti in the Balance: Why Foreign Aid Has Failed and 

What We Can Do About It. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. 
http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt6wphjk  

933  Dubois, L. (2005). Avengers of the new world. Harvard University Press. 
934  Chetan Kumar, Building Peace in Haiti, International Peace Academy, Occasional 

Paper Series. Boulder, CO: Lynne Rienner Press, 1998, page 52. 
935  Buss, T. F. (2009). Haiti in the balance: Why foreign aid has failed and what we can 

do about it. Brookings Institution Press. 
936  Alexandre, M., Willman, A., Aslam, G., & Rebosio, M. (2012). Societal dynamics and 

fragility: Engaging societies in responding to fragile situations. The World Bank. 
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tamamlayabilmiştir. 1946 ve 1988’de askeri cunta, devlet başkanı olmadan ülkeyi 

yönetmiştir. Tarihi boyunca, Haiti’nin isyan, ayaklanma, siyasi cinayet veya toplu 

katliamlar olmadan geçirdiği sadece birkaç ay olmuştur20. Her yeni hükümet, 

ortadan kaldırdığı eski hükümetin politikaları ilerleme sağlıyor olsa da eski 

kalkınma planlarını ortadan kaldırmış, dolayısıyla kurumsal yapılanmayı 

sağlayacak süreç her seferinde kesintiye uğramıştır. 

Haiti’nin politik belirsizliği ve beklenen düzeyde ilerleme sağlayamamış 

olmasının temel sebeplerinden biri toplumdaki sosyal ayrışma ve düşmanlık ile 

bitmek bilmeyen askeri darbe zincirleridir. 1844-1915 yılları arasında şiddet 

uygulanan darbeler ile 22 kez rejim değişikliği olmuştur. 1915 yılında ABD 

tarafından işgale uğrayan Haiti, 1934-1957 yılları arasında faşist diktatör Francois 

Duvalier ‘Papa Doc’, ölümünün ardından 1986 yılına kadar ise oğlu Jean-Claude 
Duvalier ‘Baby Doc’ tarafından yönetilmiştir15. 1990 senesinde Haiti tarihinde ilk 
serbest seçim sonucunda Jean Bernard Aristide Başkan seçilmiş, ancak 1 sene 

sonra yeni bir askeri darbeyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, , 1994 senesinde 

ise seçilmiş Başkanın yönetime geri getirilmesi amacıyla ABD öncülüğünde 

uluslararası güç kurulmuştur. 1970-2003 arası gerçekleşen 66 kez hükümet 

değişikliği Haiti’de politik belirsizliğin boyutunu net bir şekilde göstermekte ve 

neden kurumsal iyileştirmelerin yapılamadığını açıklamaktadır. 2004 yılında BM 

bir kez daha Barışı Koruma Misyonu (MINUSTAH) kurarak Haiti’ye dönmüş, 

güvenliğin sağlanması ve kurumsal kapasitenin artırılması yönünde çalışmalar hala 

devam etmektedir.  

1915’te ABD, ülkedeki anarşiyi ve diktatörlük rejimini bahane ederek 

Haiti’yi işgal etmiştir. Bu dönemde ABD etkisiyle ilk dönemde ekonomik büyüme 

olsa da, bu durum sürdürülememiştir. 937 Sert otoriter yapıya rağmen, zamanla işgal 

karşıtı direniş başlamış, 1929 ekonomik buhranı ile birlikte isyanlar artarak devam 

etmiştir. ABD, yükselen isyan dalgası sebebiyle aniden 1934’te adadan ayrılma 

kararı almış, kendi kendini yönetme kapasitesi ve altyapısı oluşturulmayan Haiti 

kaderine terk edilmiştir. 938 

ABD’nin 1934’te Haiti’den çekilmesinin ardından 1957 Duvalier iktidarına 

kadar geçen sürede yine birçok askeri darbe yapılmış, Marksist ve siyah ulusalcı 

gruplar ortaya çıkmıştır. Askeri destekli iktidara gelen Dumarsais Estimé’nin 

(1946-1950) Başkanlığı döneminde yeni bir Siyah orta sınıf ortaya çıkmış, bu 

süreçte vaat edilen birçok önemli sosyal, ekonomik ve politik gelişme, statüsünün 

tehlikede olduğunu gören Haiti elitinin müdahalesi sebebiyle başarılı olamamıştır. 

Bu süreçte belirli siyah gruplar tarafından yapılan ekonomik ve politik ilerlemelere 

                                                           
937  Terry F. Buss, Haiti in the Balance: Why Foreign Aid Has Failed and What We Can 

Do About it. Washington DC: Brookings Institution Press, 2008, page 3. 
938  George Fauriol, (ed.) Haitian Frustrations: Dilemmas for U.S. Policy, Washington 

D.C.: Center for Strategic and International Studies, 1995, page 42-44. 
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rağmen, Haiti’nin önemli kitlelerinin sıkıntıları büyük ölçüde göz ardı edilmiş ve 

hayata geçirilememiştir939. 

1957’deki Francois Duvalier iktidarı, ekenomik ve sosyal dönüşüm sözü ile 

büyük halk kitlelerinin desteğiyle iktidara gelmiş, ancak elit azınlık ile köylü 

halkın arasındaki ilişkiyi değiştirmek için hiçbir şey yapmamıştır. Ancak Duvalier, 

politik ve ekonomik gücün yeni siyah orta sınıfın eline geçmesini sağlamıştır. 

Ancak Duvalier karşıtı elitler askeri bir silahlı milis gücü oluşturarak geleneksel 

ordunun gücünü dengelemiş ve terör estirmeye başlamıştır. Duvalier kontrolü 

tekrar ele geçirmek için çok sert müdahalede bulunmuştur.940  

Jean Claude Duvalier “Baby Doc” babasının ölümünün ardından 1971’de 

başkan seçilmiştir. Genç Duvalier, ülkeyi modernleştirecek ve yoksulların 

ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekonomik devrim taahhüdü ile iktidara gelmiştir. Bu 

vaat üzerine USAID, Dünya Bankası ve Amerikan Kalkınma Bankası, afet yardımı 

ve tarımsal kalkınma için Haiti’ye yaklaşık 400 milyon dolar vermiştir941. Ancak 
Duvalier’in gelen yardımları ve ülke kaynaklarını sistemli olarak soyduğunun 

anlaşılması uluslararası toplumda hayal kırıklığına sebep olmuş, Haiti halkında ise 

öfke patlaması yaşanmıştır. ABD yardımı ile ordu, 1986’da Jean Claude Duvalier’i 

sürgüne göndermiştir. 29 yıllık Duvalier sonrası dönemde, Haiti’nin geleceğini 

kimin kontrol edeceği konusunda bir mücadele başlamıştır. Bir yandan adil seçim 

ve demokratik yönetim isteyenler, bir yanda düzenli orduya karşı mücadele veren 

silahlı milisler, diğer yanda da Haitili seçkinler güç mücadelesine girişmiştir. 1990 

yılına kadar güç mücadelesi devam etmiş, üç Başkan değişmiş, sonuçta askeri 

cuntanın gücü perçinlenmiştir.942  

1990 yılında yapılan ülke tarihinin uluslararası toplum tarafından kabul 

edilen ilk serbest ve adil seçiminde Jean Bertrand Aristide, oyların üçte ikisini 

alarak sürpriz bir şekilde Başkan olmuştur. Aristide ilk iş olarak yüksek askeri 

rütbelilerin görevine son vermiş, bakanlıkları modernize etmiş ve elitlere yeni 

vergi yükümlülükleri getirmiştir. 943 Ülkenin fakir geniş kitlesi için umut uyandıran 

                                                           
939  Chetan Kumar, Building Peace in Haiti, International Peace Academy, Occasional 

Paper Series. Boulder, CO: Rienner Press, 1998, page 15. 
940  Pace, M., & Luzincourt, K. (2009). Haiti’s Fragile Peace: A Case Study of the 

Cumulative Impacts of Peace Practice. CDA Collaborative Learning Projects. 
941  Chetan Kumar, Building Peace in Haiti, International Peace Academy, Occasional 

Paper Series. Boulder, CO: Rienner Press, 1998, page 59. 
942  Maguire, R., Balutansky, E., Fomerand, J., Minear, L., O'Neill, W. G., Weiss, T. G., & 

Zaidi, S. (1996). Haiti Held Hostage: International responses to the quest for 
nationhood 1986-1996. Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies. 

943  Maguire, R., Balutansky, E., Fomerand, J., Minear, L., O'Neill, W. G., Weiss, T. G., & 
Zaidi, S. (1996). Haiti Held Hostage: International responses to the quest for 
nationhood 1986-1996. Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies. 
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bu uygulamalar, vergi yükü getirilen elit ve gücü törpülenen askeri cunta tarafından 

kaygı verici bulunmuş ve ülkeyi daha fazla umutsuzluğa sürükleyen yeni bir şiddet 

dalgası ile seçimden sadece 8 ay sonra Arisitide askeri darbe ile devrilmiştir. 

Üç yıl süren General Raoul Cèdres liderliğindeki yeni diktatörlük 

döneminde özellikle siyasi muhalefet üzerinde şiddetli bir saldırı başlamıştır. 

Devlet destekli terör sonucunda binlerce insan öldürülmüş, on binlerce insan da 

başkentten kırsal bölgelere, Dominik Cumhuriyeti’ne ve Amerika Birleşik 

Devletleri’ne kaçmaya başlamıştır. Botlar dolusu Haitili ABD kıyılarına sığınmacı 

olarak ulaştığında ABD, seçilmiş ve devrik lider Aristide’yi hatırlamış ve 

sığınmacı dalgasından kurtulmanın yolunu aramaya başlamıştır.944  

Aslında kriz Haiti’nin iç meselesi olarak ortaya çıkmış, ancak uluslararası 

sorun hale gelmesinin temel sebebi ABD kıyılarına biriken mülteciler olmuştur. Bu 

krizle baş edebilmek için uluslararası bir gücün Haiti’ye müdahale etmesi, 

uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden sebepleri ortadan kaldırması gerekmiştir. 

1994 yılında yapılan bu ilk müdahaleden bugüne kadar değişik isimlerle 

uluslararası güç varlığına devam etmiştir. Ancak çalışmamızın konusunu BM’in 

(UNMIH)1994 yılında yaptığı bu ilk müdahale oluşturmaktadır. 

2.1. Haiti Krizinin Çözümünde Önleyici Diplomasinin Rolü  

Birleşmiş Milletler, uluslararası toplumun barış ve güvenliğini sağlamak 

amacıyla bölgesel çatışmaların önüne geçmek, devam eden çatışmayı sona 

erdirmek ve tekrar etmesini engellemek, çatışma sonrası demokrasi ve insan 

haklarının temini için devletlerin kurumsal yapısı ve kapasitesine katkıda 

bulunmak için çeşitli müdahalelerde bulunmaktadır. 

BM müdahaleleri izlenen süreç ve kullanılan kaynaklar bakımından 

benzerlik gösterse de her somut olay için farklı şekilde gelişmektedir. İdeal olan 

müdahale şekli, bölgesel anlaşmazlıkların çatışmaya dönüşmeden önleyici 

diploması yolu ile ortadan kaldırılmasıdır. Önleyici diplomasi, taraflar arasında 

uyuşmazlığı doğmasını önleyen, mevcut bir uyuşmazlık varsa daha kötüleşerek 

çatışma ortamına dönüşmesini veya yayılmasını engelleme çabalarının tümüne 

denmektedir. Yani uzlaşmanın masada sağlanması, müdahalenin kuvvet 

kullanmadan önleyici diplomasi metotları ile yapılması ülkelerin egemenlik 

haklarına duyulması gereken saygıyı koruyacaktır. Ayrıca sonraki aşamalarda 

kullanılacak yöntemlerin maddi yükünü ve sonuç almak için harcanan zamanı 

azaltacaktır. Dolayısıyla en etkili ve tercih edilen müdahale şeklidir. 
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Kurulduğu günden buyana Birleşmiş Milletler, dünyanın değişik 

bölgelerindeki çatışmalara son vermek için birçok başarılı BKO’ları 

gerçekleştirmiştir. 1988’de Irak-İran savaşının sona erdirilmesi, 1989’da Sovyet 

güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi, 1992’de El Salvador iç savaşının sona 

erdirilmesi, 1993’te Kamboçya, 1994’te Mozambik ve 1995’te Angola’da devam 

eden iç çatışmaların sona erdirilerek barışın sağlanmasında önleyici diplomasi aktif 

olarak başarılı bir şekilde kullanılmıştır10. 

Bir önceki bölümde siyasi tarihi detaylı olarak anlatılan batı yarım kürenin 

en fakir ülkesi Haiti, sahip olduğu kırılgan, sosyo-ekonomik, politik ve sosyal alt 
yapısı nedeniyle, siyasi tarihinde uluslararası müdahalelere açık hale gelmiştir. 

1994 yılında Haiti’ye yapılan ABD öncülüğündeki uluslararası müdahale, BM 

BKO kuvvetinin önleyici diplomasi aracı olarak nasıl kullanıldığını gösteren ilk 

uygulamadır. 

Sürpriz bir şekilde halkın büyük desteği ile Aralık 1990’da başkan seçilen 

Jean Bertrand Aristide, Haiti’nin fakir halk kitleleri için büyük umut olmuş, ancak 

zamanla uygulamaları sebebiyle ülkede yeni bir şiddet ve terör dalgası başlamıştır. 

30 Eylül 1991’de yönetimi ele geçiren General Raoul Cèdres liderliğindeki yeni 

diktatörlük 3 yıl sürecek iktidarında ülkeyi yaşanmaz hale getirerek 3000’den fazla 

insanın hayatını kaybetmesine ve binlerce insanın da Dominik Cumhuriyeti ve 

Amerika Birleşik Devletleri’ne sığınmasına sebep olmuştur. 

2.2. Haiti Krizinde Yürütülen Diplomatik Çabalar 

Darbenin hemen ardından BM, ABD ve Amerika Devletleri Örgütü (ADÖ), 

darbeyi kınamış ve Aristide’nin tekrar göreve gelmesi gerektiğini açıklamıştır. 2 

Ekim 1991’da ADÖ dış işleri bakanları, seçilmiş başkanın göreve derhal iadesi ve 

darbe yönetimine ambargo için karar almış, 4 Ekimde ise Haiti’ye darbecilerle 

görüşmek için üst düzey bir heyet göndermiştir. 

11 Ekim 1991’de BM Genel Kurulu, 46/7 sayılı kararı ile darbe yönetimini 

ve kullanılan şiddeti kınamış945, ADÖ ve BM’nin uluslararası bir misyon kurarak 

Haiti krizini güç kullanmadan çözme girişimleri karşılık bulmamış, 24 Kasım 

1992’de BM Genel Kurulu, Aristide’nin tekrar göreve iadesini içeren 47/20 sayılı 

kararı almıştır.946 BM Genel Sekreteri 11 Aralık 1992’de Haiti’de barış 

görüşmelerini yürütmek üzere Özel Temsilcisi olarak Dante Caputo’yu 

görevlendirmiş, taraflarla görüşen Caputo, Haiti’de uluslararası sivil bir misyon 

kurulması konusunda karar almıştır. Genel Kurul 47/20B sayılı kararı ile BM’in 

Haiti’de MICIVIH adı ile bir sivil misyon kurmasını ve ADÖ ile birlikte hareket 

                                                           
945  http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r007.htm  
946  http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r020.htm  
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etmesini kabul etmiştir.947 Tüm diplomatik girişimlere kayıtsız kalan Haiti askeri 

cuntasını zora sokabilmek amacıyla 16 Haziran 1993’te BM Güvenlik Konseyi, 

841 sayılı kararı ile Haiti’ye silah ve petrol ambargosu koymuştur.948 

Ambargoların etkisiyle darbe yönetimi barış çabalarına kulak vermiş, New 

York’ta süren görüşmelerden sonra darbeci Cedras ve devrik lider Aristide, 3 

Temmuz 1993’te Governors Island Anlaşmasını imzalamıştır. Anlaşmaya göre 30 

Ekime kadar Aristide’nin ülkeye geri dönmesi, darbeci Cedras’ın ise emekliye 

ayrılması kararlaştırılmıştır. BM’nin Haiti’deki varlığı desteklenmiş, askeri yapının 

modernizasyonu ve yeni bir polis gücünün kurulmasına katkı yapması 

istenmiştir949 16 Temmuz’da ise 6 aylık yumuşak bir geçiş dönemini öngören New 

York Pact taraflarca imzalanmıştır. Bu olumlu gelişmeler ışığında BM Güvenlik 

Konseyi 27 Ağustos’ta 861 sayılı kararla Haiti darbe yönetimine uygulanan 

ambargoları kaldırmış,950 867 sayılı kararı ile de Haiti’de ilk BM misyonunu 6 

aylık süre ile görevlendirmiştir.951 Ancak Haiti’ye ulaşan Misyon temsilcilerinin 

başkent Port-au Prince’e girmesi ve çalışmalara başlaması silahlı milislerce 

engellenmiş, bu sebeple de Konsey kaldırılan ambargoların tekrar yürürlüğe 

girmesine karar vermiştir. 

Diplomatik tüm çabalara karşın Haiti askeri darbe yönetimi, yapılan 

anlaşmalara sadık kalmamış ve gerilimi tırmandırmıştır. MICIVIH bu ortamda 

çalışmanın krizi çözme konusunda faydasının olmayacağını, Port-au-Prince’de 

meydana gelen yoğun şiddet olaylarının can güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini 

bildirmiştir. 952 BM Özel Temsilcisinin, ADÖ’nün ve diğer uluslararası örgütlerin 

tüm diplomatik girişimleri, yaptırım kararları ve görüşmelerine rağmen Haiti cunta 
yönetimi hiçbir şekilde anlaşmaların953 gereğini yerine getirmemiş ve uluslararası 

toplumu oyalamıştır. Dahası cuntacılar, 11 Temmuz 1994’te MICIVIH’in 

Başkanına misyon personelinin 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi için uyarı 

mektubu vermiştir. 

 

 

                                                           
947  http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r020.htm  
948  http://unscr.com/en/resolutions/841  
949  http://www.haitipolicy.org/archives/Publications&Commentary/governors.htm  
950  http://unscr.com/en/resolutions/861  
951  http://unscr.com/en/resolutions/867  
952  Solomon, B. (1999). Prioritizing tasks in peace mission. Cornwallis IV: Analysis of 

Civil–Military Interactions, Canadian Peacekeeping Press, Cornwallis, 252-261. 
953  Thomas, Evan, Barry, John (1994), Under the gun. (cover story), Newsweek. 

10/3/1994, Vol. 124 Issue 14. 
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2.3. Çok Uluslu Güç 

Yukarıda özet şeklinde veren 3 yıllık sonuçsuz diplomatik çabaların 

sonucunda 31 Temmuz 1994 tarihinde BM Güvenlik Konseyi, 940 sayılı kararı ile 

askeri cuntanın görevden uzaklaştırılması için tüm tedbirleri almak ve seçilmiş 

Cumhurbaşkanının Haiti’ye geri dönmesi için çokuluslu bir müdahale kuvveti 

oluşturulmasını kabul etmiştir954. Konsey 1993 Eylülünde kurulan BM BKO 

UNMIH’in görev süresini 6 ay daha uzatarak asker sayısını 6000 olarak artırmıştır. 

Ayrıca Haiti ordusunun profesyonelleştirilmesi ve ayrı bir polis gücünün 

kurulması, anayasal kurumların kapasitesinin artırılması da alınan kararlar 

arasındadır.955 Ağustos ayında Genel Sekreter tekrar üst düzey bir görevliyi 

Haiti’ye göndererek diplomatik yollarla 940 sayılı kararın uygulanmasını 

sağlamaya çalışmış, askeri yetkililerin görüşmeyi reddetmesi üzerine Güvenlik 

Konseyi bir kez daha kınama kararı almıştır. 

Görüldüğü üzere tüm diplomatik kanallar kullanılmış, ancak istenen sonuç 

barışçıl yollarla çözülememiş ve güç kullanımı konusu ciddi şekilde gündeme 

gelmiştir. 15 Eylül 1994’te ABD Başkanı Clinton, Haiti’de krizin çözümü yolunda 

uygulanabilecek tüm çabaların tükenmiş olduğunu, Cunta yönetiminin görevden el 

çektirilmesi ve seçilmiş meşru Başkanın görevi devralması için güç kullanılması 

gerektiğini açıkça bildirmiştir.  

Her ne kadar Başkan Clinton 20’den fazla ülkenin çok uluslu bir güç 

oluşturmaya katkıda bulunacağına açıklasa da BM Güvenlik Konseyi kararı ile 

oluşturulan 6000 kişilik askeri güç, Haiti krizinin çözümünde önleyici 
diplomasinin son aracı olarak ortaya çıkmıştır. 

Bill Clinton bu uyarıyı yaptıktan saatler sonra Eski Başkan Jimmy Carter, 

Eski Genel Kurmay Başkanı Colin Powell ve Senatör Sam Nunn’a kuvvet 

kullanmadan krizin çözümü yolunda son bir görev vermiştir. 956 Aslında ne 

Clinton, ne Kongre ne de ABD halkı Haiti’yi işgal etmek istememiştir. Haiti’de 

yaşanan iç çatışma yaklaşık 4 yıldır devam etmektedir, ancak cunta yönetiminin 

kitleler üzerindeki sert müdahalesi ve yaşanan ölümler, Haiti halkının ABD 

kıyılarına sığınmacı olarak yığılmasına sebep olmuştur.  

Başkent Port-au-Prince’e 17 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’de ulaşan 

heyet, ilk gece görüşmelerinde sonuç alamamış, ertesi sabah devam eden 

görüşmelerde Cedras’a ülkeyi terk etmesi için öğleye kadar süre verilmiştir. ABD 

öncülüğündeki askeri gücün Haiti’ye indirilmesi için gece yarısı planlanmakta iken 

                                                           
954  G.A.Fauriol(1993), The Haitian Challenge. US Policy Considerations (Washington: 

Center for Strategic & International Studies, p.69. 
955  http://unscr.com/en/resolutions/940.  
956  Kramer, Michael (1994), The Carter connection. (cover story), Vol. 144 Issue 14, p30. 

http://unscr.com/en/resolutions/940
https://uludag.deepknowledge.io/edsDetails?An=9409277639&dbId=a9h
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Carter, tüm diplomasi kanallarını kullanarak Cedras ve Haiti liderleri ile tekrar 

görüşmüş, kan dökülmeden Haiti’nin kontrolünü ABD askerine devredilmesi 

konusunda anlaşmıştır.957 Carter, Haiti yönetimine şiddete son vermemesi halinde 

ilk etapta ABD askerinin sonra da hazır bekleyen BM Barış Gücünün ülkeyi işgal 

edeceği konusunda uyarmıştır.  

Clinton, Pentagona Haiti’ye müdahale edecek askeri gücün harekete 

geçmesi emrini verdikten kısa zaman sonra Carter ve askeri cunta arasında 

uzlaşılan barış anlaşması taslağı eline ulaşmıştır. Carter’ın Haiti’nin ölümcül 

cuntası ile yaptığı anlaşma aslında Clinton’un öngördüğünün çok gerisinde 

kalmıştır. Anlaşma, Clinton’un açıkça katil olarak nitelendirdiği cuntanın ülkeyi 

terk etmesini gerektirmediği gibi 1991’den beri işledikleri 3000’den fazla 

cinayetten de sorumlu tutulmayacağını ortaya koymuştur. 18 Eylül günü saat 17.45 

de işgal için harekete geçen Pentagon, 2 saat sonra görevi iptal etmiş, cuntacıların 

sözüne güvenen Clinton, Haiti’yi işgal etmek için yola çıkan 61 uçak dolusu asker 

ve savaş gemilerine geri dönme talimatı vermiştir.  

Şüphesiz sayısız diplomatik çabayı sonuçsuz bırakan askeri cuntanın 

yönetimden çekilmesine ikna olmasına sebep olan ülkeye müdahale etmeye 

hazırlanan uluslararası çok uluslu güç olmuştur.958 21 Eylül tarihinde ABD askeri 

sözcüsünün, ABD askerinin Haiti’de varlığının caydırıcı bir etkisi olduğunu 

açıklaması da bu sonucu desteklemiştir.959 

Yaklaşan müdahalenin tehdidi altında, Cédras Port-au-Prince anlaşmasını 

kabul etmiş ve müdahale hiçbir can kaybı olmadan başarıyla gerçekleşmiştir. Haiti 

tarihinde önleyici diplomasının zaferi olarak görülen bu anlaşma ile BM BKO ve 

çok uluslu güç demokrasiye dönüş için başarıyla kullanılmıştır960. 19 Eylül 1994’te 

BM Güvenlik Konseyi’nin 940 sayılı kararı ile yetki verilen askeri güç kullanımı, 

ilk etapta ABD askerinin başını çektiği 28 ülke askerinden oluşan 20.000 askerlik 

bir kuvvetle başarıyla yerine getirilmiştir.961  

Böylece BM BKO’larının çatışma sonrası (post-conflict) görev alarak barışı 

koruma görevi yürütmesinin yanı sıra, Haiti örneğinde olduğu gibi önleyici 

diplomasi aracı olarak da etkin bir seçenek olarak uygulanabileceği görülmüştür.  
                                                           
957  Clift, E., & McDaniel, A. (1994). A man with a mission. Newsweek, 124(14), 36-38. 
958  Mobekk, E. (2001). Enforcement of democracy in Haiti. Democratization, 8(3), 173-

188. 
959  Nelan, Bruce W., Allis, Sam, (1994), Road to Haiti. (cover story),Vol. 144 Issue 14, 

p32. 
960  Aristide Wants Talks to Ensure Better Organisation of Second Round of Elections, 

EFE News Agency, Madrid, 28 June 1995, as translated in SWB Part 5, 29 June 1995. 
‘Aristide Set to Announce Solution to Electoral Crisis’, AFP, Paris, 27 July 1995 as 

translated in FBISLAT, 27 July 1995. Respectively. 
961  https://peacekeeping.un.org/mission/past/unmihbackgr.html  

https://uludag.deepknowledge.io/edsDetails?An=9409277641&dbId=a9h
https://uludag.deepknowledge.io/edsDetails?An=9409277641&dbId=a9h
https://peacekeeping.un.org/mission/past/unmihbackgr.html
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SONUÇ:  

Geleneksel Barışı Koruma Operasyonları, genellikle bir ateşkes ve siyasi 

çözüm sürecinde görev almakta ve siyasi bir diyalogun oluşabilmesi için gereken 

güven ortamını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ilk nesil operasyonlarda çatışan 

taraflar hiyerarşik orduya sahip devletlerdi ve BKO devletlerarası çatışmayı sona 

erdirmek amacıyla görev almaktaydı. Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan 

Genişletilmiş Barışı Koruma Operasyonları ise geleneksel operasyonlardan farklı 

olarak sadece devletlerarasında değil, bölgesel çatışmalar ve devlet içindeki iç 

çatışmalara da müdahale edecek şekilde görev yapmasıdır. 

Soğuk Savaş döneminde iki süper güç arasındaki çekişmenin BM’in 

uluslararası barış ve güvenliğin temini yönündeki görevini baltaladığı bir dönemde, 

“önleyici diplomasi” kavramı ortaya çıkarmıştır. Daha sonra ise BM Genel 

Sekreterlerinden Butros Gali “Barış Gündemi” isimli çalışmasında, çatışma 

bölgesinde ortaya çıkacak şiddeti önlemek şeklinde tanımladığı önleyici diplomasi 

kavramını ortaya koymuştur. 

Bu yeni anlayış çerçevesinde “önleyici diplomasi” uyuşmazlığın şiddete 

başvurmadan çözümlenmesi, ya da daha karmaşık ve çözümsüz hale gelmeden 

sonlandırılmasını hedeflemektedir. Çatışma sonrası toplumun rehabilitasyonunun 

sağlanması ve barışın inşasının başarıya ulaşması BM'nin doğru müdahale 
şekillerini uygulamasına bağlıdır.  

Önleyici Diplomasi ile çatışma ortamı oluşmadan anlaşmazlıkların masada 

diyalog yolu ile çözülmesi mümkün olmakta, BM’lerin itibar ve saygısını artırarak 

tüm dünyada caydırıcı bir örgüt olarak görülmesine, olası çatışma ve sonrasında 

yaşanacak kaos ortamında yaşanacak can kayıplarının önlenmesine, kullanılacak 

diğer yöntemlerin ortaya çıkaracağı zaman kaybı ve bütçe yükünün önlenmesine 

yardımcı olmaktadır. 

Her ne kadar Geleneksek Barışı Koruma Operasyonlarının temel amacı, 

çatışmanın devam ettiği ya da sonlandırıldığı bölgelerde, çatışmanın 

tekrarlanmaması amacıyla askeri ve polisiye tedbirler alarak barış ortamını 

sağlamak ise de, çatışmaları caydırıcı etkisi ile önleyici diplomasi aracı olarak da 

başarılı şekilde kullanılabilmektedir. 

1991 yılında ülke tarihinin ilk serbest seçimi ile iktidara gelen Başkan 

Aristide’nin askeri cunta ile devrilerek ülke dışına sürgüne gönderilmesi sonrası 

başlayan iç çatışmalar binlerce Haitilinin ölmesine, on binlercesinin de başkent 
dışına kaçması ve ABD kıyılarına göçmen olarak dayanmasına sebep olmuştur. 

Askeri cuntanın görevi bırakması için ortaya konan tüm Diplomatik çaba ve 

ambargolar şiddeti önlemeye ve seçilmiş Başkanın göreve dönmesine için yeterli 

olamamıştır. ABD Başkanı Clinton’ın eski Başkan Carter ve ekibine son bir 

diplomatik girişimde bulunma görevi vermesinden sadece 2 gün sonra BM BKO 
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ve uluslararası güç kullanılacağı tehdidi altında askeri cunta barış anlaşmasına 

onay vermiştir.  

Bu yeni durumda, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için yıllar 

içinde gelişerek ve değişerek görev kapsamı değişen BM Barışı Koruma 

Operasyonlarının ilk defa “önleyici diplomasi” aracı olarak da etkili şekilde 

kullanabildiğini göstermiştir.  
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GELİŞEN DİPLOMASİNİN ARACI OLARAK DEĞİŞİM 

PROGRAMLARI 

M. Musa BUDAK* 

ÖZET 

Bilgi ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ile ülkelerin çıkarlarını 

koruma ve amaçlarına ulaşmakta kullandıkları yöntemler ve bu bağlamda 

uluslararası ilişkilerde güç ve etkinlik arayışları gelişerek farklılaşmaktadır. Etkin 

olmak isteyen devletler için, artık hükümetler arası ilişkilerin yeterli olmadığı, 

diğer ülke kamuoylarını da hedefleyen politika ve programların uygulandığı kamu 

diplomasisi geleneksel diplomasinin önemli bir tanımlayıcı boyutu olarak önem 

kazanmaktadır. Bilgi ve iletişim alanlarında yaşanan devrim ve özellikle Soğuk 

Savaş sonrası dönemde daha çok gündeme gelen meşruiyet tartışmaları ile yeniden 

yapılanmakta olan uluslararası sistemde, ikili ilişkilerin ve geleneksel diplomasinin 

yanında uluslararası örgütlerdeki etkinlik ile yabancı kamuoylarını etkileme 

becerilerinin önem kazandığı görülmektedir. Bu bağlamda genel olarak, 

“kamuoyunun anlaşılması, bilgilendirilmesi ve etkilenmesi” faaliyetlerinin toplamı 

olarak tanımlanmakta olan “Kamu Diplomasisi” ülkelerin dış politikalarında 

vazgeçilmez araçlardan birisi haline geldiği anlaşılmaktadır. Geleneksel 

diplomasiden farklı olarak ortaya çıkan kamu diplomasisi yabancı kamuoyunun 

uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını tasdik etmiş ve bu kamuoylarını 

etkilemeye yönelik çalışmalara öncelik vermiştir. Uluslararası öğrenci değişim 

programları bu bağlamda kamu diplomasisinin stratejik aracı olarak öne çıkmıştır. 

ABD’nin Fullbright, İngiltere’nin Chevening, Almanya’nın DAAD, Fransa’nın 

Eiffel, Japonya’nın MEXT, Çin’in CSC ve Rusya’nın yürüttüğü farklı öğrenci 

değişim programları ülkelerin dış politik amaçlarına ulaşmada farklı kanallar 

sunmaktadır. Başarılı öğrenci değişim programı uygulamalarında, değer merkezli 

stratejik bir bakış, etki edilmek istenilen coğrafyalara yoğunlaşma, etkin tanıtım ve 

bilgilendirme çalışmaları, ülkelerinin geleceklerinde rol oynayabilecek adayların 

seçilmesi, kaliteli akademik eğitimin yanında ülkenin siyasi, tarihi, sosyal ve 

kültürel birikiminin aktarıldığı sosyal programlar, öğrencilerin tatmin olmasını 

sağlayacak maddi ve sosyal imkanların sunulması ve ilişkilerin devamlılığını 

sağlayacak güçlü mezun ağlarının varlığı dikkat çekmektedir. Türkiye’de son 20 

yıldır uyguladığı öğrenci bursluluk programlarında gerçekleştirdiği değişikliklerle 

kamu diplomasisi kapsamında avantaj sağlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmada 

uluslararası ilişkilerde güç kavramında meydana gelen değişim ve ince güç 

kavramı incelenecek ve ince gücün ayrılmaz bir parçası olan kamu diplomasisi ve 

faaliyetleri ele alınacaktır. Farklı ülkelerin öğrenci değişim programları 

                                                           
*  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler 
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incelenecek, bu ülkelerin dış politika ve ikili ilişkilerinde bu programların 

etkinlikleri analiz edilmeye çalışılacaktır.  Ülkemizin bu alanda gerçekleştirdiği 

faaliyetler ile karşılaştırmalar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, İnce Güç, Kamu Diplomasisi, Öğrenci 

Değişim Programları, Türkiye. 
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DIŞ POLİTİKADA YUMUŞAK GÜCÜN MAKSİMİZASYONU: 

DİJİTAL DİPLOMASİ 

Yaşar ALDIRMAZ* 

ÖZET 

Uluslararası ilişkiler yeryüzündeki tüm toplulukları ve kültürleri kapsayan 
kompleks ve dinamik bir alandır. Bu dinamik alanda her bir kültür ve topluluk 

birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Etkileşimin bu kadar yoğun olduğu karmaşık 

ve çok faktörlü dinamik yapı içerisinde zamanla değişim ve dönüşümlerin 

yaşanması kaçınılmazdır. Bu ilişkiler ekonomi, kültür, siyaset gibi toplumsal yapı 

ve süreçler ile yakından ilintilidir. Tüm bu unsurlar bir arada uluslararası ilişkilerin 

temel eğilimi olan küreselleşmeye enerjisini vermektedir. Küreselleşmenin yegâne 

dinamiği ise baş döndürücü ilerleyişe sahip yeni teknolojilerdir. Sürekli gelişen 

teknoloji çağın getirmiş olduğu bir gereklilik olarak hayatın hemen her alanında 

dijital alt yapının kullanımını zorunlu kılmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak 

ortaya çıkan sanal dünya günlük hayatta gerçek dünyada yaşanan olaylardan 

etkilendiği gibi günlük yaşantıyı etkileme gücüne de sahip olmuştur. Hayatımıza 

yakın zamanda giren ve belki de merkezi bir konum edinen sosyal medya araçları, 

bireylerin ve toplumların birbirleriyle olan iletişim süreçlerine farklı bir boyut 

getirmiştir. Yaşanan bu değişim devletlerin hem kendi toplumlarıyla hem de 

uluslararası toplum ile iletişimini de etkilemiştir. Medya yeni medyaya evrilirken 

aslında yeni bir kavram sayılabilecek kamu diplomasisi de gelenekselden moderne 
evrilmiş; devletler bu yeni düzende etkileşim ve iletişim konusunda yeni stratejiler 

geliştirmeye başlamışlardır. Bu noktada devletler, kurumları ve özellikle de 

liderleri vasıtası ile hem kendi toplumlarına hem de uluslararası topluma ulaşma 
aracı olarak dijital diplomasi yöntemini uygulamaya başlamıştır. Çalışmanın amacı 

dijital diplomasi uygulamalarının yumuşak güce nasıl bir katkı yaptığını ve fayda 

maksimizasyonu sağlayıp sağlamadığını araştırmaktır. Bu çerçevede çalışmada 

öncelikle kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramları ve bu kavramların 

uluslararası ilişkilerdeki rolü incelenecek ardından dijital diplomaside sosyal 

medya araçlarının etkinliği tartışılacaktır. Çalışma dijital diplomasi 

uygulamalarının dış politikada yumuşak gücü maksimize ettiğini savunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Kamu Diplomasisi, Yumuşak Güç, 

Sosyal Medya, Dijital Diplomasi. 
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YENİ DİPLOMATİK TARİHÇİLİK VE DİPLOMASİNİN 

KÜLTÜREL TARİHİ 

Arş. Gör. Ezel ÜNAL* 

ÖZET 

Bu çalışmada, uluslararası ilişkiler tarihyazımında yeni eğilimlerden biri 

olan yeni diplomatik tarihçilik ve diplomasinin kültürel tarihini inceleyen eğilimler 

ele alınacaktır. Diplomasi tarihi ya da Türkiye akademisindeki yaygın adıyla Siyasi 

Tarih disiplinleri, ağırlıklı olarak devletlerarası siyasi ilişkilerin tarihini 

inceleyegelmiştir. Ancak tarihyazımında 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

yaşanan gelişmeler, tarihin sadece devletlerin tarihi olmadığını söylerken, 

toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapılar ve ilişkiler ile o güne dek 

tarihyazımından dışlanan grupların da tarihyazımına dahil edilmesini, bunun 

yanında tarih-dışı aktörler olarak ele alınan bürokratların da ait oldukları dönemin 

sınıfsal ve kültürel ilişkilerinden kopuk olmayan, bunların birer ürünü olan bireyler 

olarak ele alınmasını sağlamıştır. Diplomasi tarihi de bu gelişmelerden etkilenmiş 

ve son yıllarda diplomasinin sosyo-kültürel tarihi üzerine yapılan çalışmalarda bir 

artış gözlenmiştir. Bu çalışmalarla birlikte, diplomasi tarihçiliği siyaset bilimi, 

tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyasal psikoloji, toplumsal cinsiyet 

çalışmalarından faydalanan disiplinlerarası bir nitelik kazanmıştır. Diplomasinin 

yapıcıları olarak diplomatların sosyal, kültürel, politik ağları yeni diplomatik 

tarihçiliğin ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Diplomatların nasıl pratikler 

sergilediği, nasıl performanslar gösterdiği, diplomatlık mesleğinde yaygın görülen 

aile/akrabalık ilişkileri, arkadaşlıklar, kullanılan dil, semboller, protokoller ve 
kurumların sosyo-kültürel tarihi, diplomatik binalar, hatta diplomatik yemekler 

yeni diplomatik tarihçiliğin çalıştığı konular arasındadır. Yeni diplomatik 

tarihçiliğin bu “yeniliği”, aynı zamanda, kullandığı prosopografik ve ağ analizi 

metodolojilerinden de kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada bu eğilimler incelenirken, 

bir yandan bunların aynı zamanda, Bourdieu’yen biçimde, devlete ait nasıl bir 

sembolik iktidar inşa ettikleri de tartışılacaktır. Çalışmanın ikinci kısmında ise, 

Türkiye’de genelde “insansız” bir alan olarak göze çarpan diplomatik tarihçiliğe 

karşı yeni diplomatik tarihçiliğin metodolojik imkân ve imkansızlıkları ile mevcut 

literatürün durumu üzerine de bir tartışma yürütülmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Diplomatik Tarihçilik, Siyasi Tarih, Diplomasi, 

Diplomatlar, Prosopografi. 
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“ORTADOĞU’DA ARTAN GÜVENLİK TEHDİTLERİ VE 

PROBLEMLERI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK GÜÇ 

YAKLAŞIMININ TEKRAR YORUMLANMASI” 

Şükrü AYDIN* 

ÖZET 

Özellikle 2007 sonrası dönemde küresel yönetişimde yükselen bir güç 

olarak addedilen Türkiye de dâhil olmak üzere BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, 

Çin ve Güney Afrika) ülkeleri gibi yükselen güçlerin dış politikada artan 

aktivizmleri ve uluslararası siyasette önem kazanmalarında yumuşak güç kavramı 

çerçevesinde şekillenen politikaları önem arz etmektedir. Nitekim bu ülkelerin 

küresel politikada artan aktivizmleri yumuşak güç kavramı etrafında şekillenen 

politikalarla desteklenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de 2005 sonrası dönemde, 

özellikle Avrupa Birliği ile müzakerelerin bir tür çıkmaza girmesiyle, Türkiye’nin 

yumuşak güç politikalarıyla diğer bölgelere yönelimi hız kazanmıştır. Diğer 

bölgelere yönelimde politik, ekonomik, askeri gibi boyutlar olmasıyla beraber 
özellikle yumuşak güç kavramı bu boyutların desteklenmesi için aktif ve pratik bir 

şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Aktivizmin artması amacıyla bazı kurumlarda 

reformlar yapılmış, bazı yeni kurumlar kurulmuş, nitekim içerde ve dışarıda 

STK’lara destek sağlanmış ve daha aktif bir boyutta yumuşak güç kavramı 

kullanılmıştır. Ancak, gerek 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası hükümetin bir tür 

boşluk içerisine düşmesi; gerek 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve 2010 sonrası 

bölgede artan terör örgütlerinin sayısının ve terör eylemlerinin hız kazanması 

Türkiye’nin bölgedeki aktivizmine engeller oluşturmuştur. Nitekim bu bağlamda, 

Türkiye bazı reformlara gitmek zorunda kalmış ve yumuşak güç kavramının 

yorumlanmasında da bazı değişiklikler görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışmada 

özellikle Ortadoğu ve Afrika’da Türkiye’nin son dönemde yumuşak güç 

politikalarını nasıl ve ne düzeyde kullandığı incelenecek ve önceki döneme göre 

nasıl bir değişim veya devam durumu olduğunun analizi yapılacaktır. Bu çalışmada 

nitel çalışma metodolojisi izlenecek olup, konuyla ilgili literatür, siyasi liderlerin 

söylemleri vb. gibi içerikler geniş çerçevede incelenecek ve analizi yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ortadoğu, Yumuşak Güç, Türk Dış 

Politikası, Güvenlik. 
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“YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR” KAVRAMININ 

ELEŞTİREL BİR ANALİZİ 

Ahmet Yusuf ÖZDEMİR* 
Doç. Dr., Fuat AKSU** 

ÖZET 

2011 yılında başlayan Suriye savaşı bölgesel ve küresel krizlerin yanında 

uluslararası silahlı çatışma hukukunda o güne kadar yer almayan yeni bir kavramın 
yerleşmesine neden olmuştur; “Yabancı Terörist Savaşçılar”. Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 24 Eylül 2014’de aldığı 2178 sayılı karar ile Irak 

Şam İslam Devleti, el-Nusra Cephesi ve el-Kaide bağlantılı gruplara katılan 

bireyler bu kavram çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Çatışma 

bölgesine doğru yaşanan insan akışına karşı önlemler alınmasını öngören ve 

bağlayıcılığı bulunan bu karara rağmen savaşın altıncı yılı itibariyle 120 farklı 

ülkeden 42.000’e yakın yabancı terörist savaşçının Suriye’ye seyahat ettiği tahmin 

edilmektedir. Belirtilen örgütlere bağlılıklarını ilan eden bireylerin Avrupa başta 

olmak üzere dünyanın çeşitli şehirlerinde gerçekleştirdikleri terör eylemleri sorunu 

uluslararası güvenliğin birinci gündem maddesi haline getirmiştir. Araştırmaların 

önemli bir bölümü birey ve örgüt merkezli bir yaklaşım tercih etmektedir. Buna 

göre bireyleri bu eylemi gerçekleştirmeye iten psikolojik, sosyolojik, teolojik 

nedenler, geri dönenlerin oluşturabileceği olası tehditler, sosyal medya araçlarının 

seferberlikteki rolü veya örgütlerin kullandığı söylemler çalışma alanlarının 

başında gelmektedir. Devletler nezdinde ise geri dönenlerin işledikleri suçların 

nasıl kanıtlanacağı, savaş bölgelerinden ülkelerine geri dönememeleri için 

vatandaşlıktan çıkartılmaları, savaşmak için bölgeye gitme niyetinde olduklarından 

şüphelenenlerin engellenmesi, savaşta gözaltına alınanların statüleri gibi pek çok 

konu etik ve hukuki tartışmalara neden olmaktadır.  

Bu çalışmada “yabancı terörist savaşçılık” ile ilgili temel sorunun sürecin 

nasıl işlediği veya neden durdurulamadığı değil bizatihi kavramın kendisinin sorun 

oluşturduğu tartışılmaktadır. Öyle ki ifadeyi meydana getiren her üç kelime de – 
yabancı, terörist, savaşçı – hukuki açıdan tartışmalı kavramlardır. Öte yandan 

çatışmanın sürmekte olduğu coğrafyaya seyahat ederek belirtilen örgütlere katıldığı 

için bu kapsamda değerlendirilen her birey savaşa bilfiil katılmamaktadır. Dikkat 

çekilmesi gereken bir diğer husus Suriye’ye savaşmak için gelenlerin sadece bu 

                                                           
*  Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora 

Öğrencisi-İstanbul/Türkiye 
**  Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 

Üyesi-İstanbul/Türkiye, fuataksu@tfpcrises.org 
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kavrama dâhil edilen örgütlere katılmadığıdır. Ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren 

PYD’de veya rejim yanında savaşan yabancı ülke vatandaşları aynı statüde 

değerlendirilmemektedir. Bütün bunlara “radikalleşme”, “ılımlılaştırma”, “şiddete 

varan aşırıcılık”, “yalnız kurtlar”, “küresel cihat”, “cihatçılık”, “selefilik” gibi yan 

kavramlar da dâhil edildiğinde sosyal bilimsel bir analiz daha da zorlaşmaktadır. 

Bu durum doğası itibariyle devlet, şiddet, savaş, vatandaşlık, sınır, göç gibi temel 

kavramlarla bağlantılı olan bir süreci siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler 

sahalarının dışında bırakmaktadır. Dolayısıyla “yabancı terörist savaşçılar” 

kavramının eleştirel analizini amaçlayan bu makale benimsediği uzun dönemli 

(lounge duree) yaklaşım sayesinde fenomenin kuramsal incelemesini 
irdeleyecektir. Bunun için olgu 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan dini 

söyleme sahip toplumsal hareketlere özgü olarak tanımlamaktansa savaş tarihi 

içerisinde paralı askerlik ve savaş gönüllülüğü ile olan ilişkileri bağlamında 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Savaş, Terörizm, Yabancı Savaşçılar, Gönüllüler, 

Paralı Askerlik. 

A CRITICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF “FOREIGN 

TERRORIST FIGHTERS" 

ABSTRACT:  

The Syrian war, which began in 2011, in addition to regional and global 
crises led to the establishment of a new concept that was unknown until then in the 
international armed conflict law,; “Foreign Terrorist Fighters”. Individuals that 

joined the Islamic State, al-Nusra Front and al-Qaeda affiliated groups described as 
such by the United Nations Security Council (UNSC) decision on September 24, 
2014, 2178. In the sixth year of the war, nearly 42,000 foreign terrorist fighters 
from 120 different countries are estimated to traveled to the conflict zone in Syria, 
despite the fact that the fight against their flow is taking place against. The actions 
of the individuals who declared their allegiance to the mentioned organizations in 
the various cities of the world, especially in Europe, made the problem a major 
issue for the international security. Majority of the literature prefer an individual 
and organizational-centered approach. According to this, psychological, 
sociological, theological reasons, the potential threats of returnees, the role of 
social media tools in mobilization or the discourses used by organizations are main 
questions. From the perspective of the states the question is how to prove the 
crimes committed by the foreign terrorist fighters, returnees, stripping their 
citizenship so that they cannot return to their countries from the war zones, to 
preventing individuals in suspicion of intending to go to the region, and the status 
of those who were detained in the war zone, are subject to ethical and legal 
disputes. 
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In this study, it is argued that the basic problem of the foreign terrorist 
fighters is not the question of how the process works or why it cannot be stopped. 
But, all three words that make up the expression - foreign, terrorist, fighter - are 
legally controversial concepts. On the other hand, since every individual who 
travels to the geography where the conflict is continuing and participates in the 
mentioned organizations, does not participate in the battle. Another point to note is 
that those who come to Syria to fight do not only participate in the organizations 
involved in this concept. The citizens of foreign countries fighting in the northern 
part of the country with PYD or those joining to pro regime forces do not have the 
same status. A social scientific analysis becomes even more difficult when all these 
concepts combined with; “radicalization”, “deradicalization”, “violent extremism”, 

“lone wolves”, “global jihad”, “jihadism”, “Salafism”. This situation excludes the 

process from the political science and international relations scholarship. Whereas 
the phenomenon itself is related to the very basic concepts such as state, violence, 
war, citizenship, border and migration. Therefore, this article, which aims to 
critically analyze the concept of foreign terrorist fighters, will theoretically 
examine the phenomenon through the long-term (lounge duree) approach it adopts. 
For this purpose, the concept will be evaluated in the context of its relationship 
with mercenarism and war volunteerism in the history of war rather than defining it 
as specific to the social movements of the second half of the 20th century. 

Key Words: War, Terrorism, Foreign Fighters, Volunteers, Mercenaries. 

GİRİŞ 

Değişik coğrafyalarda ortaya çıkan askeri nitelikli çatışmaların varlığı ve 

bunların çeşitli nedenlerle tekrarlamakta oluşu dikkate alınırsa hâlihazırda askeri 

nitelik kazanmış uzun soluklu çatışmaların dönüştüğü ve birbiriyle ilintili pek çok 

sektörü/alanı ilgilendirmeye başladığı görülür. Öyle ki söz konusu uzun soluklu 

askeri nitelikli çatışmalar salt çatışma sahası ve tarafları açısından yerel olmaktan 

uzaklaşmış ve ekonomik, sosyal, psikolojik, siyasal, mali-finansal, tıbbi, teknolojik 

ve siber nitelikleriyle de uluslararasılaşmıştır.  

Bu uluslararasılaşmanın en yakın dönemli örneklerinden biri de Suriye 

savaşı olmuştur. Yedinci yılına giren Suriye savaşı ile birlikte uluslararası 

ilişkilerde iki farklı göç dalgası önemli tartışmalara neden olmaktadır. Birinci dalga 

kendisini savaştan kaçarak komşu ülkeler başta olmak üzere Avrupa’ya ve sosyal 

refahın yüksek olduğu ülkelere doğru yönelen mültecilik şeklinde göstermektedir. 

Bu çalışmanın konusu olacak olan ikinci hareketlilik ise aksi yönde gelişerek 

savaşmak için Suriye’ye seyahat eden ve mülteciliğe kıyasla yeni bir tehdit olan 

yabancı savaşçılar veya yabancı terörist savaşçılar olgusudur. Esas itibariyle bu 

ifade 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan terör 

saldırılarını takip eden süreçte siyaset yapıcıların demeçlerinde olduğu kadar 
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sosyal bilimlerde de yerleşmeye başlayan “yabancı savaşçılar”, “terörle savaş”, 

“şiddete varan aşırıcılık,” “radikalleşme”, “geliştirilmiş sorgulama teknikleri” 

benzeri yeni kavramların devamı niteliğindedir. Bunlara ek olarak yaşanan şiddet 

eylemlerini gerçekleştirenlerin İslam dinine mensup olmaları yaşananları 

açıklarken teoloji kökenli “selefi”, “cihat”, “tekfir” benzeri yardımcı ifadelere de 

başvurulması sonucunu doğurmuştur. Ancak bizce bu kalıplar doğası itibariyle 

devlet, şiddet, savaş, vatandaşlık, sınır, göç gibi sosyal bilimlerin temel 

kavramlarla bağlantılı olan bir fenomeni anlamaya ve açıklamaya yardımcı 

olmaktan çok konunun belirsizleşmesine ve dışsallaştırılmasına neden olmaktadır. 

Dolayısıyla yabancı savaşçı / yabancı terörist savaşçı olarak genelleştirilen 

tanımlandırma gerçekte içeriği yeniden düzenlenmesi gereken bir tanımlama 

zorunluluğunu karşımıza çıkartmıştır. Çünkü savaşçılık eyleminin kendisi mekân-
iktidar mücadelesinin amaç-araç ilişkisinde yeniden sorgulanmasıyla aynı zamanda 

bir etik/ahlaki/felsefi tartışmaya da kaynaklık etmektedir.  

Bu alanda yapılan çalışmaların önemli bir bölümü birey ve örgüt merkezli 

bir yaklaşım benimseyerek kişileri bu seyahati gerçekleştirmeye iten psikolojik ve 

sosyolojik nedenlere, geri dönenlerin oluşturabileceği olası güvenlik tehditlerine, 

sosyal medya araçlarının seferberlikteki rolüne, örgütlerin kullandığı söylemlere ve 

hareketliliğin nasıl durdurulabileceğine odaklanmaktadır. Bu çalışmada ise bizatihi 

kavramın barındırdığı ve sebep olduğu sorunlar analiz edildiği oranda olgunun 

neliğine ve tarihsel kökenlerine yönelik bir tartışma ile alana özgün bir katkı 

sunmak amaçlanmaktadır. 

1. YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR KAVRAMININ OLUŞUMU 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 24 Eylül 2014 tarihinde aldığı 

2178 sayılı karar ile birlikte ilk defa tanımlanan yabancı terörist savaşçılar kavramı 

daha öncesinde kullanılmaya başlayan “yabancı savaşçılar” kavramının yeniden 

düzenlenmiş bir halidir. Bu konuda en kapsamlı veri setini hazırlayan ve farklı 

tarihsel örnekleri karşılaştırmalı olarak inceleyen David Malet, “vatandaşı 

olmadıkları bir ülkede yaşanan iç savaşlarda direniş gruplarına katılanları” yabancı 

savaşçı olarak isimlendirmektedir. 1815-2015 tarihleri arasında yaşanan 354 iç 

savaş üzerine yaptığı incelemesinde Malet, 93 savaşta yabancı savaşçı örneği 
gözlendiği sonucuna varmaktadır. Yazar etnik ve etnik olmayan çatışmalara katılan 

aynı etnik grubun üyesi (coethnic) olan ve olmayanlar (non-coethnic) olmak üzere 

dört farklı “yabancı savaşçı” tipolojisi belirlemektedir. Paylaşılan milliyetçi 

amaçları korumak için milliyetçi isyancılarla birleşenleri “Diasporalar”, ortak 

ideolojik hedefleri korumak ve sömürge karşıtı isyancıları savunmak için savaşlara 

katılanları “Özgürlükçüler”, komşu ülkede siyasi kontrolü genişletmek için komşu 

devlette ayrılıkçı asilerle birleşenleri “İstilacılar”, paylaşılan kimliğin kurumlarını 
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korumak için ideolojik isyancılara katılanları ise “Gerçek İnananlar” şeklinde 

tanımlamaktadır962. Vatandaşı olmadıkları halde devletlerle anlaşmalı faaliyet 

gösteren özel güvenlik şirketlerinde çalışanlar veya ücret karşılığı ordularda paralı 

asker olarak görev yapanlar bu tanımın dışında bırakılmıştır963. 

Öte yandan Cerwyn Moore ve Paul Tumelty kavramı devlet dışı aktörler ve 

direniş grupları ile sınırlamamaktadır. Onlara göre “maddi imkânlardan ziyade din, 
akrabalık ve/veya ideoloji tarafından harekete geçen, savaşa katılmak için bir 

çatışma bölgesine giren, yerleşik olmayan ve topraksız savaşçılar”964 yabancı 

savaşçı olarak nitelendirilebilir. 

1945-2010 yılları arasında Müslüman dünyada yaşanan ayaklanma ve 
savaşları analiz eden Thomas Hegghammer ise yabancı savaşçılar için dört özellik 

belirtmektedir; “1) direniş gruplarına katılmak ve belirli sınırlar içerisinde faaliyet 

göstermek, 2) çatışmanın yaşandığı ülkeye vatandaşlık veya savaşan gruplara 

akrabalık bağı ile bağlı olmamak, 3) herhangi resmi askeri organizasyona üye 

olmamak ve 4) ücret almamak.”965 Malet’in yabancı savaşçılar ile paralı askerler 

arasında yaptığı ayrımı destekleyen Hegghammer, savaşılan bölge dışında savaşla 

ilgisi olmayanlara şiddet eylemlerinde bulunan uluslararası teröristlerle yabancı 

savaşçılar arasında da ayrım yapmaktadır. Yazar daha sonra yaptığı çalışmasında 

ikinci maddede ifade ettiği bireylerin diaspora kimliğini ve akrabalık bağı ile bağlı 

olmak durumunu da yabancı savaşçılık tanımına dâhil etmiştir.966 

11 Eylül saldırılarının etkisiyle dikkatlerin Sünni İslamcı gruplara çevrildiği 

bir dönemde yabancı savaşçılık bu hareketlerle özdeşleşen bir kavram olma 

özelliğini uzun süre korumuştur. Bu konuda yapılan çalışmaların önemli bir 
kısmının yabancı savaşçılığın tarihini 1979’da Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı 

işgaline karşı bölgeye gelen gönüllüler ile başlatması bunun en açık göstergesidir. 

Bu anlatıyı Bosna, Çeçenistan ve Somali gibi İslami söyleme sahip silahlı direniş 

gruplarının bulunduğu çatışma alanları takip etmektedir. Dolayısıyla süreç 

içerisinde bu durum yabancı savaşçılık kavramının İslami ideoloji ile 

özdeşleştirilmesine yol açmıştır. Öyle ki Cilluffo, Cozzens ve Ranstorp’a göre 

“’Batılı yabancı savaşçılar’ ya da basitçe ‘yabancı savaşçılar’ Cihad bölgelerinde 

                                                           
962  David Malet, Foreign Fighters Transnational Identity In Civil Conflicts, (New York: 

Oxford University Press, 2013): 45-46. 
963  Malet, Foreign Fighters,9. 
964  Cerwyn Moore ve Paul Tumelty “Foreign Fighters and the Case of Chechnya: A 

Critical Assessment”, Studies in Conflict & Terrorism, 31/5 (2008): 412 
965  Thomas Hegghammer, “The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the 

Globalization of Jihad”, International Security, 35/3 (2010/11): 57-58. 
966  Thomas Hegghammer, “Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in 

Western Jihadists’ Choice between Domestic and Foreign Fighting”, American 
Political Science Review 107/ 1 (2013): 1. 
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eğitim almak ve gayri-Müslim gruplara karşı çatışmak için, yerleşik bulundukları 

Batı ülkelerinden ayrılan şiddete varan aşırıcıları kast etmektedir.” 967 

Bu dört tanım yabancı savaşçılık çalışmalarında kullanılan hâkim 

yaklaşımlar olsalar da Oktay Bingöl bu olguyu tanımlamak için daha geniş bir 

açıklamayı tercih etmektedir. Ona göre; 

“Yabancı savaşçılar; çatışan taraflardan birinin vatandaşı olmayan, 

taraflardan birine savaşmak, şiddet eylemlerine başvurmak, bu amaçla eğitim 

vermek ve almak, diğer usullerle destek sağlamak için katılan; bireysel, etnik, 

dinsel ve ideolojik amaçlar ile maddi ve örgütsel çıkarların değişken etkileşimleri 

ile hareket eden; çoğu durumlarda devletlerin örtülü istisnai durumlarda açık 

kontrolünde ve yönlendirmesinde faaliyet gösteren kişilerdir.”968 

Yazar, Taliban ve IŞİD gibi örgütlerin üyelerine ücret sağlamalarından 

hareketle ekonomik kazancın yabancı savaşçılığı açıklarken dikkate alınması 

gerektiğini vurgulayarak mevcut yazından farklılaşmaktadır969. 

 Yabancı savaşçılar bu bağlamda ilk olarak 2001 sonrasında yaşanan 

Afganistan müdahalesinin ardından Taliban’a bağlı Afgan savaşçılarla ülke 

dışından gelerek bölgede bulunan kişileri ayırmak için gündeme gelmiştir970. 
Siyaset yapıcılar bazında kavramın bilinen ilk telaffuzu ise ABD Başkanı George 

W. Bush’un terörizme ilişkin yaptığı açıklamalarda yabancı savaşçılar ifadesine 

yer vermesidir. 2004 yılında ikinci kez başkanlığa aday olan Bush kampanya 

boyunca yaptığı konuşmalarda “Irak ve Afganistan’daki teröristler ve yabancı 

savaşçılar ile kararlı mücadelenin” devamı için aday olduğunu sıklıkla dile 

getirmiştir971. 

Taliban yönetiminin devrilmesinin ardından dikkatlerin Irak işgaline 

çevrildiği bir dönemde yabancı savaşçılık özellikle Irak savaşı ile bağlantılı olarak 

dile getirilen bir tehdit olmuştur. Amerikan güçlerine ve yerel Şii nüfusa karşı 

gerçekleştirilen intihar saldırıları ve bütün dünyayı şoke eden rehine infaz 

videolarının büyük çoğunluğu Iraklı olmayan savaşçılar tarafından işlenen 

eylemlerdir. Başkan Bush bu durumu 2005’te yaptığı bir konuşmada; “Irak’ta 

                                                           
967  Frank J. Cilluffo, Magnus Ranstorp ve Jeffrey B. Cozzens “Foreign Fighters: Trends, 

Trajectories & Conflict Zones”, Homeland Security Policy Institute, (2010): 3. 
968  Oktay Bingöl “Suriye İç Savaşında Yabancı Savaşçılar”, Merkez Strateji Enstitüsü, 

http://merkezstrateji.com/assets/media/160323-rp-13-yabanci-savascilar-s2_2.pdf (e.t. 
23.05.2018) 

969  Bingöl, “Suriye İç Savaşında Yabancı Savaşçılar”. 
970  David Malet, “Why Foreign Fighters? Historical Perspectives and Solutions”, Orbis 

54/1 (2010): 193 
971  “Remarks in Pensacola, Florida,” 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=72714, (e.t. 16.02.2018). 
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görmüş olduğunuz şiddet Irak’ta barışın ve özgürlüğün ilerleyişine karşı savaşmak 

için birleşen acımasız katiller tarafından gerçekleştiriliyor. Ordumuzun Suudi 
Arabistan ve Suriye, İran, Mısır, Sudan, Yemen ve diğer ülkelerden gelen yüzlerce 

yabancı savaşçıyı öldürdüğü veya ele geçirdiği bildiriliyor” şeklinde 

açıklamaktadır972. 

2011 yılında patlak veren Suriye savaşına kadar yabancı savaşçılık 

mefhumunun uluslararası terörizm tehdidinin bir alt dalı olarak algılandığını 

söylemek mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerin vatandaşlarının yakın tarihte örneğine rastlanmayan bir oranda Suriye ve 

Irak’a seyahat etmeleri fenomenin müstakil bir gündem maddesi olarak 

değerlendirilmesine yol açmıştır. 

Bu süreçte “yabancı terörist savaşçılar” kavramı pek çok konuda birbiriyle 

farklı düşünen dünya devletlerinin bir tehdit olarak üzerinde ittifak ettikleri nadir 

sorunlardan biri olmuştur. 2014 yılına gelindiğinde Suriye savaşının üçüncü yılında 

80 farklı ülkeden 15.000 kişinin bölgeye seyahat ettiği ve burada faaliyet gösteren 

gruplara katıldığı tahmin edilmiştir973. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack 

Obama, Çin Komünist Partisi Şincan Özerk Bölgesi Sekreteri Zhang Chunxian 

yaptıkları açıklamalarda bu kişilerin oluşturabilecekleri tehditlere dikkat 

çekmişlerdir974. 

Bu ortak mutabakatın sonucunda konuyla ilgili uluslararası düzeydeki 

çalışmalar 2011 yılında ABD ve Avrupa Birliği’nin de aralarında bulunduğu 30 

ülkenin girişimleri ile kurulan Küresel Terör Karşıtı Forum tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Eylül 2013 tarihinde faaliyetlerine başlayan ve yürütücülüğünü 

Fas ve Hollanda’nın üstlendiği Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu’nun 

yayınladığı “Yabancı Terörist Savaşçı Fenomeni ile Daha Etkili Mücadele İçin İyi 

Uygulamalar Hakkında Lahey-Marakeş Memorandumu” ile kavram ilk defa 

kullanıma girmiştir975. Bu memorandum aynı zamanda Birleşmiş Milletler 

                                                           
972  CNN, “Transcript: 'We Accept These Burdens ...'”, 

http://edition.cnn.com/2005/POLITICS/06/28/bush.transcript/index.html, (e.t. 
16.02.2018). 

973  “Security Council Unanimously Adopts Resolution Condemning Violent Extremism, 

Underscoring Need to Prevent Travel, Support for Foreign Terrorist Fighters”, 

https://www.un.org/press/en/2014/sc11580.doc.htm (e.t. 30.10.2018) 
974  Nir Arielli, From Byron to bin Laden: A History of Foreign War Volunteers, 

(Cambridge: Harvard University Press, 2018), 2-3.  
975  “Foreign Terrorist Fighters” (FTF) InitiativeThe Hague–Marrakech Memorandumon 

Good Practicesfora More Effective Responseto the FTF Phenomenon” 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Ha
gue-Marrakech%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134632-083, 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

1190 

Güvenlik Konseyi’nin 2170 ve 2178 sayılı kararlarının alınmasında da etkili 

olmuştur. Sorun bu ifade kullanılarak ilk defa 2170 numaralı kararda belirtilmiş 

ancak metinde herhangi bir tanımlamaya gidilmemiştir976. Ortaya çıkan belirsizlik 
2178 sayılı karar ile giderilmiş ve yabancı terörist savaşçı “ikamet etmekte veya 

vatandaşı olduğu bir devletten başka bir devlette terörist faaliyetleri 

gerçekleştiren, planlayan, hazırlığında olan veya katılma amacıyla seyahat eden; 

ya da silahlı çatışmalarla ilişkili olanlar dâhil olmak üzere terör eğitimi alan veya 

veren bireyler” olarak tanımlanmıştır977. Karar kendisinden önce el-Kaide terör 

örgütü ve destekçisi bireylerle mücadele için alınan konsey kararlarına 

göndermelerde bulunmakta ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), el-Nusra Cephesi ve 
el-Kaide bağlantılı gruplara ülke dışından katılan bireylerin durumuna ve 

oluşturdukları tehdide özellikle vurgu yapmaktadır. Üye devletler şiddete varan 

aşırıcılık ve radikalleşme ile mücadeleye davet edilmektedir. 

Bunun için kişilerin terör örgütlerine katılımları, desteklemeleri, seyahat 

etmeleri engellenmelidir. Kararda ayrıca yabancı terörist savaşçılarla mücadele 

esnasında temel hak ve özgürlüklere saygıya dikkat edilmesinin altı çizilirken 

uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası mülteci hukuku ve uluslararası 

insancıl hukuk kurallarının da dikkate alınmasına vurgu yapılmıştır978. 

Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın “Barışın tehdit altında olması, bozulması 

ve saldırı eylemi durumunda alınacak önlemler” başlıklı yedi numaralı bölümü 

altında değerlendirildiği yabancı terörist savaşçılar ile mücadeleye ilişkin kararı 

bütün üye devletleri bağlayıcı bir özelliğe sahiptir979. 

2. 2178 SAYILI KARARIN ELEŞTİREL ANALİZİ 

Uluslararası toplumun bu çağrılarına rağmen IŞİD’in hilafet ilanından üç ay 

sonra alınan bu karar Suriye ve Irak’a insan akışını durdurmaya yetmemiş aksine 

zaman içerisinde sayı 120 ülkeden 44.000 kişiye yükselmiştir980. Bununla birlikte 
çatışma bölgesinden dönen, seyahat etme girişiminde bulunan veya yabancı terörist 

savaşçı kategorisinde değerlendirilen gruplara bağlılıklarını ilan eden kişilerce 

Fransa, İngiltere, Belçika, Danimarka, Almanya, Türkiye Avustralya gibi dünyanın 

                                                                                                                                      

(e.t. 30.10.2018) 
976  “Resolution 2170 (2014)” http://unscr.com/en/resolutions/doc/2170, (e.t. 30.10.2018) 
977  “Resolution 2178 (2014)” http://unscr.com/en/resolutions/doc/2178, (e.t. 30.10.2018) 
978  Kararın 5. Paragrafına bkz: “Resolution 2178 (2014)”. 
979  Kararın 2. Paragrafına bkz: “Resolution 2178 (2014)”. 
980  “Responses to returnees: Foreign terrorist fighters and their families”, Radicalization 

Awareness Network, Temmuz 2017, 15. https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_en.pdf (e.t. 28.11.2017) 
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farklı ülkelerinde gerçekleştirilen terör eylemleri sonrasında konu uluslararası 

güvenliğin birincil gündem maddelerinden biri haline getirmiştir. 

Bütün bu gelişmelere ek olarak konuya ilişkin sorunsal bizatihi kavramın 

kendisinde baş göstermektedir. Öncelikle karar kendisinden önce benzer 

hareketlilikleri tanımlamak için kullanılan “Yabancı Topraklardaki Savaşçılar” ve 
“Yabancı Savaşçılar” ifadelerinden bağımsız olarak yeni bir kavram ortaya 

çıkarmıştır. Bu karmaşa kararın ardından Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları 

Yüksek Komiserliği Ofisi, Terörle Mücadele Uygulama Görev Gücü ve Paralı 

Askerlerin Kullanımı Çalışma Grubu’nun düzenlediği etkinliklerde ve 

yayınladıkları raporlarda yabancı terörist savaşçıların yabancı savaşçılar kavramı 

ile geçişli bir şekilde tercih etmesi şeklinde kendini göstermektedir. Ancak örgüt 

içerisindeki anlaşmazlık bununla da sınırlı değildir. Öyle ki Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşanan krize ilişkin aldığı 

kararlarda yabancı savaşçılar ifadesini kullanmayı sürdürmektedir981. Dolayısıyla 

Güvenlik Konseyi yeni bir kavram oluşturarak “bütün analitik ayrımları 

bulanıklaştırmış ve uluslararası toplantılarda yabancı terörist savaşçı ve yabancı 

savaşçı kavramlarının temelsiz bir şekilde eşanlamlı kullanılmasına yol 

açmıştır”982. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken husus kavramı oluşturan her üç 

kelimenin –yabancı, terörist, savaşçı– de siyasi/hukuki açıdan üzerinde ittifak 

edilememiş, yoruma açık kavramlar olmasıdır.  

2.1. Yabancı 

2178 sayılı karar yabancılığı net bir şekilde tanımlamamakla birlikte 

“vatandaşlık veya ikamet” durumlarına vurgu yapmaktadır.983 Diğer yandan her 

egemen/otonom devlet/aktör egemenlik sınırları içerisinde kendi vatandaşının 

kimliğini –dolayısıyla otorite ile her türden ilişkisinin sınırını- tanımlarken 

bunların dışında kalanlara “vatandaş” kimliğini tanımayarak “öteki”leştirir. Bu 

açıdan devletin vatandaşına karşı görev, yetki ve sorumlulukları geniş bir sınıra 

sahipken “yabancı”nın hak, görev ve sorumlulukları, bulunduğu ülke sınırları 

içerisindeki konumu devletler özel hukukunun oluşturduğu sınırlarla belirlenir. 
Devlet kendi vatandaşlarına tanımış olduğu haklardan bir kısmını yabancı bireylere 

tanımayabilir. Bu açıdan bakıldığında yabancılık büyük ölçüde ulus-devlet 
merkezli bir bakışı yansıtmaktadır.  

                                                           
981  2149, 2196, 2217, 2262, 2301, 2387 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 

kararlarında “yabancı savaşçı” ifadesine rastlanmaktadır.  
982  David Malet, “Foreign Fighter Mobilization and Persistence in a Global Context”, 

Terrorism and Political Violence, 23/ 19 (2015):, 2015: 458. 
983  Buna göre yabancı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan 

kişiyi” tanımlamaktadır. Bkz., http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5901.pdf 
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Diğer bir boyut ise doğrudan bireyin herhangi bir otonom aktörün-devletin 
vatandaşı olmayı reddetmesidir. Birey kendine özgü gerekçelerle bir devletin 

vatandaşlığını reddedebileceği gibi devletler de çeşitli gerekçelerle vatandaşlarını 

vatandaşlıktan çıkartabilirler. Bu durumda yabancının tanımı iyice 
çetrefilleşmektedir. Dolayısıyla, yabancılığın barındırdığı sübjektiflik, bu durumun 

kim tarafından belirlendiği sorununu da ortaya koymaktadır. Örneğin yabancı 

savaşçılığın yukarıda işaret edilen tanımlarında diasporadan gerçekleşen katılımlar 

da yabancı olarak değerlendirilmektedir. Benzer şekilde Suriye vatandaşı olarak 

Kanada’da ikamet eden bir kişinin ülkesine dönerek bu gruplara katıldığında nasıl 

tanımlanacağı gibi belirli sorunlar çıkma ihtimali bulunmaktadır.984 

Yabancılığın sahip olduğu farklı katmanlar dikkat çekilmesi gereken bir 

diğer önemli husustur. Bu kişilerin yabancı oluşu kendilerine karşı savaştıkları 

kişilerce belirlenebileceği gibi benzer bir yabancılık algısına aynı safta savaşan 

gruplarda da rastlamak mümkündür.985 Aynı şekilde resmi olmayan gruplara 
katılım “yabancı savaşçılık” olarak tanımlansa dahi örneğin direniş gruplarına 

katılan bireylerle kıyaslandığında Irak halkı için Amerikan ordusu da “yabancı” 

                                                           
984  Benzer bir durum Türkiye aleyhine faaliyet gösteren kişilerin (örneğin Türk 

vatandaşlığına sahip terör örgütü mensuplarının) vatandaşlıktan çıkartılmasından 

sonraki durumunda da söz konusu olmaktadır. Türk vatandaşlığının ilgili kanunun 29. 

madde hükümlerine uygun olarak kaybettirilmesinden sonra bu kişiler “yabancı” 
olarak mı kabul edilecektir? Bkz.,  

 “MADDE 29 – (1) Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca 

tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Cumhurbaşkanı kararı ile kaybettirilebilir.(1) 
a) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde 

bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt 

içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak 
üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar. 

b) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde 

Cumhurbaşkanının izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.(1) c) 

İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar. (2) 

(Ek: 2/1/2017 - KHK-680/75 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/73 md.) 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302 nci, 309 uncu, 310 uncu, 311 inci, 

312 nci, 313 üncü, 314 üncü ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle 

hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması 

nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında 

Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından 

öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla 

Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça Resmî Gazetede yapılan yurda dön ilanına rağmen üç 

ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları 

Cumhurbaşkanı kararıyla kaybettirilebilir.” Türk Vatandaşlığı Kanunu, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5901.pdf 
985  Cerwyn Moore, “Foreign Bodies: Transnational Activism, the Insurgency in the North 

Caucasus and “Beyond” Terrorism and Political Violence, 27 /3 (2015): 398. 
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olarak kabul edilebilmektedir986. Bu durumun bir diğer örneğine 21 Kasım 1995 

tarihinde imzalanan kısaca Dayton Anlaşması olarak bilinen Bosna-Hersek'te Barış 

için Genel Çerçeve Anlaşması’nın 3. maddesinin “yabancı güçlerin çekilmesi” 

başlıklı kararında işaret edilmektedir. İlgili maddenin ikinci paragrafında 

belirtildiği üzere yabancı güçler “kişisel danışmanlar, özgürlük savaşçıları, 

eğitimciler, gönüllüler ve komşu ve diğer ülkelerden gelen personeli” 

kapsamaktadır. Ancak aynı madde Bosna Hersek’te bulunan Birleşmiş Milletler 

Koruma Gücü (UNPROFOR), Uluslararası Polis Gücü ve Uygulama Gücü ile 

yabancı gönüllüler arasında ayrım yapmaktadır987. 

2.1. Terörist  

2178 sayılı karar sıkça kullandığı terörizm ve terörist kavramlarını tanımsız 

bırakmakta ve kendisinden önce terörizm tanımı yapılan 1566 sayılı karara 

göndermede bulunulmayarak benzer bir karmaşaya neden olmaktadır. Kararın 

gönderme yaptığı bütün kararların el-Kaide ve bağlantılı gruplarla ilişkili olması 

yabancı terörist savaşçılığın kapsamını daraltmaktadır. Bu durumda ifade IŞİD, el-
Nusra ve el-Kaide bağlantılı gruplar için kullanılmakta, bu örgütlere 

katılmayanların nasıl tanımlanacağı ve uluslararası hukuktaki statülerinin ne 

olacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.  

Çoğunluğu Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı olan bireylerin Suriye’nin 

kuzeyinde faaliyet gösteren PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG ve 

YPJ’ye katılması bunun en temel örneklerinden birisidir. PKK, Avrupa Birliği, 

İngiltere, Amerika ve Avustralya gibi ülkeler tarafından terör örgütleri listelerinde 

yer alsa dahi Suriye’de faaliyet gösteren PYD için benzer bir durum söz konusu 

değildir. Bu grupları inceleyen akademik çalışmalar da “yabancı savaşçılar” 
kavramını tercih etseler de “yabancı gönüllüler” veya “uluslararası gönüllüler” 
ifadelerinin daha sık kullanıldığı gözlenmektedir.988  

Diğer yandan İran destekli sayıları 15.500 ile 25.000 arasında değişen Irak, 

Lübnan, Afganistan, Pakistan’dan gelerek Suriye rejimi yanında savaşanlar için de 

aynı karmaşa söz konusudur. Bunlardan Hizbullah (Lübnan) ve Kataib Hizbullah 

                                                           
986  Barak Mendelsohn "Foreign Fighters: Recent Trends," Orbis 55/2 (2011): 193. 
987  https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_ 

DaytonAgreement.pdf, (e.t. 21.08.2017). 
988  Lauren Williams, “Awkward contradictions in Australian foreign-fighter laws”, 25 

March 2015, Lowy Institue, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/awkward-
contradictions-australian-foreign-fighter-laws (e.t. 17.01.2018) 
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(Irak) terör örgütleri listelerinde yer alsalar da bu gruplara bağlı savaşçılar 

“yabancı terörist savaşçı” tanımına dâhil edilmemektedir.989 

Her ne kadar Suriye’ye kıyasla daha az yoğunlukta olsa da bu döneme 

paralel olarak savaşçı çeken bir diğer çatışma bölgesi de Ukrayna olmuştur. 2015 

yılı itibariyle Avrupa, Rusya ve eski Sovyetler Birliği üyesi toplam 28 ülkeden 

300’e yakın insan ayrılıkçılar safında yer alırken Ukrayna safında 18 ülkeden aynı 

sayıda bireyin savaştığı tahmin edilmektedir. Kişilerin bu savaşa katılımlarında 

faşizm karşıtlığı, Amerika veya Rusya karşıtlığı, Ortodoks Hristiyanlara yardım, 

Avrasyacılık, milliyetçilik gibi çok farklı motivasyonlar etkili olmaktadır990. 
Ukrayna’ya seyahat ederek savaşa katılan bireylerin, Suriye’de IŞİD’e katılanlarda 

olduğu gibi, sahip oldukları tecrübeyi veya aşırı ideolojileri kendi ülkelerinde 

uygulamaya çalışmaları riski bulunsa da bu bireyler de YPG örneğine benzer 

şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde “yabancı savaşçı” olarak 

değerlendirilmemektedirler. 

2.3. Savaşçı 

Kavram terörizm ve savaşın bir arada kullanıldığı nadir ifadelerden biridir. 

Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği tanımda geçen “ya da silahlı çatışmalarla ilişkili 

olanlar dâhil olmak üzere” cümlesi silahlı çatışmaya katılmayanların da “yabancı 

terörist savaşçı” olarak nitelendirilebileceği gibi bir karmaşa ortaya 

çıkartmaktadır. Ayrıca çatışmanın sürmekte olduğu coğrafyaya seyahat ederek 

belirtilen örgütlere katıldığı için bu kapsamda değerlendirilen her birey savaşa 

bilfiil katılmamakta idari, politik veya propaganda faaliyetleri de uğraşanlar 

bulunmaktadır991. Aynı durum aileleriyle bu seyahati gerçekleştirenler için de 

geçerlidir. Öyle ki bu gruplara katılanlar arasında muharebelerde yer almayan 

ancak cephe gerisinde faaliyet gösteren kadınların da olduğu bilinmektedir. Buna 
propaganda amacıyla kullanılan veya bölgede doğan çocukları da eklemek 

mümkündür992. Kategorik bir ayrım yapılmadan çatışma bölgesine seyahat eden 

herkesi kelimenin geniş manası ile savaşçı olarak değerlendirmek kararın vurgu 

yaptığı üzere uluslararası insancıl hukuk açısından konuyu ele almayı 

zorlaştırmaktadır. 

 

                                                           
989  Jesse C. Reiff, “When Ali Comes Marching Home: Shi’a Foreign Fighters after 

Syria”, Studies in Conflict & Terrorism, (2018), 3-4. 
990  Kacper Rękawek, “Neither “NATO’s Foreign Legion” Nor the “Donbass International 

Brigades:” (Where Are All the) Foreign Fighters in Ukraine?” (The Polish Institute Of 
International Affairs, Policy Paper, Mart 2015), 3-11. 

991  Mendelsohn, Foreign Fighters, 192. 
992  Mark Sexton, “What’s in a Name?”, The RUSI Journal, 162/5, (2017): 36. 
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3. ULUSAŞIRI SAVAŞ GÖNÜLLÜLÜĞÜ  

Bütün bunlar yabancı savaşçılığın belirli bir hareketliliği ifade etmenin 

ötesinde zaman ve örneğe göre değişiklik gösterebilen bir anlamı içinde 

barındırmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun temel nedeni ise kavramın 

savaş tarihinde ve uluslararası hukuk geleneğinde tartışılmaya devam etmekte olan 

benzer yapılardan farklı bir unsur olarak değerlendirilmesidir. Bu durum göz önüne 

alındığında bireylerin katıldıkları savaşa yabancı oluşlarına ve örgüt çeşidine vurgu 

yaparak olguyu direniş gruplarına katılım şeklinde daraltan tanımın ötesine geçerek 

savaşlara gönüllü katılıma odaklanan “ulusaşırı savaş gönüllüğü” olguyu 

açıklamakta daha isabetli bir yaklaşım sunacaktır. Savaş çalışmalarında izini 

sürmenin mümkün olduğu bu yaklaşımın benimsenmesiyle süreci terör ve güvenlik 

perspektifinden inceleyen mevcut yazından farklı olarak konu ait olduğu tarihsel 

zeminde analiz edilmiş olacaktır. Ulusaşırı savaş gönüllülüğünün izlerini tarihte, 

yabancılıklarına ve motivasyonlarına vurgu yapılan, paralı askerlik (mercenaries) 

ve gönüllülük uygulamalarında takip etmek mümkündür. 

3.1. Paralı askerlik 

Tarihin farklı evrelerinde suçlayıcı şekillerde kullanılsa da paralı askerler 

genel olarak savaşa katıldıkları ülkenin vatandaşı olmamaları, dolayısıyla yabancı 

olmaları ve temel motivasyonlarının ekonomik kazanç olması paralı askerliğin 

belirleyici iki önemli özelliği olarak kabul edilir993. Ancak akademik yazında bu 

tanım çeşitli itirazlarla karşılaşmış ve olguyu değişik şekillerde açıklamayı tercih 

edenler olmuştur. Sorunu uluslararası ilişkiler teorileri ve egemenlik fikri açısından 

inceleyen çalışmasında Janice E. Thomson olguyu “yabancı bir ordu için asker 

alımı (Recruitment) ve askere yazılmak (Enlistment)” olarak kullanmaktadır994. Öte 

yandan Sarah Percy, konuyu tarih ve etik açısından ele alarak yabancılık ve 

finansal kazanç unsurunu ön plana çıkaran tanımlamaları sorunlu bulmaktadır. Ona 

göre paralı askerliğin tarihinin vatandaşlık mefhumunun oluşmaya başladığı 19. 

Yüzyıldan öncesine gittiği düşünüldüğünde bireyin savaşın herhangi bir tarafının 

vatandaşı olmaması gerektiğine yapılan vurgu anakronik bir durum 

                                                           
993  Sarah Percy, “Mercenaries: Strong Norm, Weak Law”, International Organization, 

61/2 (Spring, 2007), 371; Kim Richard Nossal, “Roland Goes Corporate: Mercenaries 

And Transnational Security Corporations İn The Post-Cold War Era”, Civil Wars, 1/1 
(1998) 18; Dav,d Shearer, “Outsourcing War: Why Mercenaries Are A Fact Of 

Warfare” Foreign Policy, 15 Eylül 1998, 
http://foreignpolicy.com/1998/09/15/outsourcing-war/# (e.t. 26.02.2018). 

994  Janice E. Thomson, Mercenaries, Pirates and Sovereigns: State-Building and 
Extraterritorial Violence in Early Modern Europe, (New Jersey, Princeton University 
Press, 1994): 27. 
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oluşturmaktadır. Dolayısıyla kavramsal soruna kesin bir çözüm getirmese de salt 
“yabancılık” yerine “dışarıdan olma” durumu daha isabetli bir yaklaşım 

olacaktır995. Benzer şekilde ekonomik getirinin paralı askerliğin temelini 

oluşturduğu şeklinde bir iddia vatandaşı olduğu ülkenin ordusunda görev alan 

bireylerin de ücret aldığı düşünüldüğünde konunun modern askerlik sistemi ile 

arasındaki ayrımı problemli hale getirebilmektedir996. Bütün bu durumları dikkate 

aldıktan sonra yazar, paralı askerlerin savaştıkları amaca ne ölçüde motive 

oldukları yönünden değerlendirilmesi gerektiği kanaatindedir. Dolayısıyla paralı 

askerliğe duyulan karşıtlık savaşmak ve öldürmek için ahlaki bir gerekçe öne 

sürememeleridir997. 

Büyük İskender’in Hindistan seferi ve Kilise’nin düzenlediği Haçlı Seferleri 

gibi tarihi seferberliklerinden siyasal düşüncenin önemli metinleri Magna Carta 

fermanı ve Machiavelli’nin Prens kitabında kendisine yer bulan bu sorun 2018 yılı 

itibariyle halen tartışılmaktadır. Bu noktada paralı askerlik ile ilgili genel kanı bu 

uygulamanın terk edilmesiyle birlikte kitle ordusuna geçildiği yönündedir. Ancak 

takip eden süreçte savaşlarda tek bir seferberlik biçiminin kullanıldığı şeklinde bir 

iddia tarihi verilerle çelişmektedir. Paralı asker şeklinde olmasa dahi sömürge 

orduları veya savaş esirlerinin ordularda görevlendirilmeleri gibi farklı 

uygulamalar yabancıların savaşlarda görev almayı sürdürdüklerini göstermektedir. 

3.2. Gönüllülük 

Modern dönemde sivil toplum kuruluşlarına katılan kişileri ifade etmek için 

tercih edilen gönüllülük (volunteers) Fransız Devrimi’nden İkinci Dünya Savaşı’na 

kadar askeri bir terminoloji olarak kullanılmıştır. 18. yüzyılın sonundan itibaren 

yerleşmeye başlayan zorunlu askerlik uygulaması ile birlikte ortaya çıkan bir 

kavram olan gönüllülük, ulusal ordularla sınırlı kalmamış ve ulus aşan bir dinamik 
olmayı sürdürmüştür. Avrupa, Asya, Amerika, Ortadoğu, Kafkasya gibi farklı 

coğrafyalarda, Filhelenizm (Yunan dostluğu), Anarşizm, Komünizm, Nazizm, 

Siyonizm ve İslamcılık gibi çeşitli ideolojiler aynı veya değişik zaman 

aralıklarında benzer gönüllülük süreçlerini tetiklemişlerdir. Günümüzde 

küreselleşmenin bir sonucu olarak analiz edilme eğiliminde olan bu insan 

seferberliğinin tarihsel analizi her ne kadar iletişim ve ulaşım araçlarındaki 

dönüşüm inkâr edilemeyecek seviyede olsa da benzer yer değiştirmelerin iki yüz 

elli yıla yakın bir süredir devam ettiğini göstermesi açısından önemlidir. 

                                                           
995  Sarah Percy, Mercenaries: The History of a Norm in International Relations, (New 

York, Oxford University Press 2007):52. 
996  Percy, Mercenaries, 53. 
997  Percy, Mercenaries, 55. 
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İlk olarak dikkat çekilmesi gereken husus düzenli, vatandaş ve kitle 

ordularının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte savaşlarda tek bir seferberlik 

biçiminin yürürlüğe girdiği şeklinde bir iddia tarihsel veriler ile çelişmektedir998. 
Aksine devletler kendilerine vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan kişileri, dolayısıyla 

“yabancıları”, savaşlarda asker olarak kullanmayı sürdürmüşlerdir. Sömürge 

orduları bunun örnekleri arasında gösterilebilir. Fransız ordusu içinde yer alan 

1830’da kurulan Fransız Yabancı Lejyonu’nun 2008 yılı itibariyle bünyesinde 136 

farklı ülkeden 7.600 kişi görev yapmaktadır999. Bu duruma bir diğer örnek 

İngiltere’nin 1850’den başlayarak Hindistan ve Mısır gibi bölgelerde İngiliz 

vatandaşı olmayanların ordularda görevlendirilmesidir. 2009 yılı itibariyle İngiltere 

ordusu içerisinde 3.500 Nepal vatandaşının görev yaptığı Gurka Tugayları 

bulunmaktadır. 1990’lı yılların ortalarından itibaren Kosova, Doğu Timor, Sierra 
Leone, Bosna ve Afganistan’da konuşlanmışlardır1000. Öte yandan bu sadece belirli 

ülkeler ile sınırlı kalmış bir uygulama olmamıştır. Yabancı unsurların asker olarak 

kullanılmasını Osmanlı İmparatorluğu’nda da gözlemlemek mümkündür. Birinci 

Dünya Savaşı’nda Almanya tarafından itilaf devletlerinin saflarında savaşırken esir 

alınan Tatar, Arap ve Hintli toplam 2233 cihad gönüllüsü olarak Osmanlı ordusuna 

katılmışlardır1001. Yine 1915-1919 arasında Venezuelalı Rafael de Nogales 

Méndez’in aynı dönemde Doğu cephesindeki orduda subay olarak görev alması bu 

duruma örnek olarak gösterilebilir1002. Bu farklı tarihsel örnekler paralı askerliğin 

Avrupa’da terk edildiği 19. yüzyıldan, Afrika’da yeniden ortaya çıktığı 1960’lara 

kadar geçen sürede ve sonrasında savaşlarda sadece yurttaşların yer almadığını 

göstermektedir. Bu bağlamda gönüllülük kavramı paralı, zorunlu veya profesyonel 

askerlikten farklı bir uygulama olarak dikkat çekilmesi gereken bir unsurdur. 

İngilizce Volunteer, Fransızca Volontaire, Almanca Freiwilliger 
kavramlarının Türkçedeki karşılığı olarak kullanılan Gönüllülük esas itibariyle 
modern savaşlarla özdeşleşen bir kavram olmuştur. Konu ile ilgili pek çok 

kavramda olduğu gibi savaş bağlamı içerisinde kesin olarak üzerinde ittifak edilen 

                                                           
998  Nir Arielli, Bruce Collins, “Introduction: Transnational Military Service since the 

Eighteenth Century”, Transnational Soldiers Foreign Military Enlistment In the 
Modern Era, Nir Arielli ve Bruce Collins (ed), (Londra: Palgrave Macmillan, 2013), 
1-12. 

999  Tarak Barkawi, “State And Armed Force In Internatıonal Context”, Mercenaries, 
Pirates, Bandits And Empires: Private Violence In Historical Context, Alejandro 
Colas ve Bryan Mabee (ed), (New York: Columbia University Press, 2010), 38. 

1000  Claire Taylor, Gurkhas: Terms and Conditions of Service, House of Commons Library 
Standart Note IA/4671, 12 Haziran 2009.  

1001  Kadir Kon, Birinci Dünya Savaşında Almanya’nın İslam Stratejisi, (İstanbul: Küre 

Yayınları, 2013), 239. 
1002  Mehmet Necati Kutlu, “Yeni Bilgiler Işığında "Rafael De Nogales Mendez"”, 

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 16/16 (2004), 191. 
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bir izaha sahip olmamakla birlikte gönüllülük, kişilerin baskı unsuru ve ücret 

beklentisi olmadan belirli bir amaç uğruna savaşa katılmasına karşılık gelmektedir. 

Ulusal/ulusaşırı ve nizami/gayrinizami olmak üzere çeşitli türleri bulunan 

gönüllülüğe silahlı çatışmalara ilişkin erken dönemli metinlerde dikkat çekilmesi 

olgunun özgül konumunu vurgulaması açısından önemlidir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda 18. yüzyılın sonlarından itibaren düzenli orduya geçiş sürecinde 

sekban, sarıca, deli, gibi “gönüllülük” de belgesel kaynaklarda dönemin diğer 

askeri kavramları arasında yer almıştır1003. 

Buna rağmen askeri tarih üzerine yapılan akademik incelemeler çoğunlukla 

zorunlu askerlik, vicdani ret veya asker kaçaklarına odaklanırken gönüllülük edebi 

yazında ve siyasal söylemde sıkça kullanılan bir konu olmayı sürdürmüştür1004. 
Örneğin George Mosse, Fransız Devrimi’nden Birinci Dünya Savaşına kadar geçen 

sürede Avrupa’da yaşanan hemen her savaşta bu olgunun izlerini sürmek mümkün 

olsa da Fransız Devrimi ve Birinci Dünya Savaşı hariç gönüllü savaşçılığı 

inceleyen çalışmaların sınırlılığına dikkat çekmektedir1005. İkinci Dünya Savaşı’nın 

ardından daha ziyade sivil hareketliliği ifade etmek için kullanılan bir olgu olması 

bunun en temel nedenidir. İlave olarak Mosse’nin çalışmasını kaleme aldığı 1990 

yılının ardından özellikle Avrupa savaş tarihi alanında yapılan çalışmalarda 

gönüllülük özel bir yer elde etmiş olsa da halen sosyal bilimler alanında 2018 yılı 

itibariyle bir araştırma sahası olarak gönüllük çalışmaları kar amacı gütmeyen 

devlet dışı örgütlere odaklanmaktadır1006. Öyle ki kavram Oxford ve Cambridge 

üniversiteleri tarafından yayınlanan “Modern Savaş Tarihi” başlıklı iki ayrı 

çalışmanın indeks bölümlerinde dahi kendisine yer bulamamıştır1007. 

Olgunun kavramsal olarak yerleşmesi ise Amerikan Devrimi (1775-1783), 
Fransız Devrimi (1789) ve ardından kurulan Fransız Cumhuriyet ordusunun ülke 

genelinde asker alımı ilanıyla (levée en masse) olmuştur. Amerikan Devrimi 

                                                           
1003  Musrafa Cezar, Osmanlı Tarihinde Levendler (İstanbul: 1965), 297,314’den aktaran 

Virginia H. Aksan, “18. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı'da Zorunlu Askerlik Stratejileri”, 

Devletin Silahlanması Ortadoğu’da ve Orta Asya’da Zorunlu Askerlik (1775-
1925), ed. Erik Jan Zürcher, 40. 

1004  Christine G. Krüger ve Sonja Levsen, War Volunteering in Modern Times From 
the French Revolution to the Second World War, (Londra: Palgrave Macmillan, 
2010): 1-22. 

1005  George Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, (New 
York: Oxford University Press, 1990), 15-33. 

1006  The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit 
Associations, ed. David Horton Smith, Robert A. Stebbins, Jurgen Grotz, (Londra: 
Palgrave Macmillan 2016) 

1007  The Cambridge History of Warfare, ed. Geoffrey Parker, (New York: Cambridge 
University Press, 2005), The Oxford History of Modern War, ed. Charles 
Townshend, (Oxford: Oxford University Press, 2005). 
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sırasında İngiltere’ye karşı savaşmak için gelen Fransız Marquis de Lafayette ve 

Polonyalı Tadeusz Kosciuszko çoğunlukla “ulusal” kurtuluş savaşı olarak 

adlandırılan bağımsızlık mücadelelerinin ilk “yabancı” destekçileri olmuşlar ve 

toplumsal hafızada yer etmişlerdir. Savaşlarda gönüllü seferberliğinin bu şekilde 

başlaması konuyu baskı ve tiranlığı temsil eden eski rejime/rejimlere (ancien 
régime) karşı ulusal ve ulusaşırı dayanışma ile özdeşleştirilmiştir. Ancak bu 

uygulama sadece sistem karşıtı hareketlerin tercihi olmakla kalmamış aksine 

mevcut devletlerin de istifade ettiği bir seferberlik türü olmuştur1008. Bu açıdan 

gönüllülük 19. yüzyıl boyunca devam eden ve Birinci Dünya Savaşı ile zirveye 

ulaşan modern savaş tecrübesinin, bütün dehşetine rağmen, normalleştirilmesinin 

ve içselleştirilmesinin araçlarından biri durumundandır1009. 

1848 Devrimleri, Birinci (1864-1876) ve İkinci (1889) Enternasyonel, 1871 

Paris Komünü deneyimleri gibi sınır aşırı krizlerde kurulan siyasal dostluklar 

yüzyıl boyunca benzer amaçlar uğruna kitlesel yer değiştirmelere sahne olmuştur. 

Farklı coğrafyalarda milliyetçilik fikrinin yerleşmesine paralel olarak başlayan 

ayaklanmalar ulus aşırı gönüllülüğün itici gücüdür. Öyle ki “Avrupa’nın uzun on 

dokuzuncu yüzyılında hiçbir dava ulustan daha fazla uluslararası değildir1010.” 

Dünya çapında egemenliğe dayalı devletler sisteminin yerleşmeye başladığı zaman 

aralığında devletlerin yönlendirmesinden bağımsız gelişen bu gönüllülük biçiminin 

örneklerini çoğaltmak mümkündür. 

1816-1822 yıllarında Amerikan ve Fransız devrimlerinden esinlenerek 

Simon Bolivar komutasında Güney Amerika’da İspanya’ya karşı verilen 

mücadeleye Avrupa’dan yaklaşık 7.000 gönüllü katıldığı bilinmektedir. Benzer bir 

seferberlik 1821-1829 arasında Yunanların Osmanlı egemenliğine karşı başlattığı 

ayaklanmada yaşanmıştır. Kendisinden önce ve sonraki hareketliliklerden farklı 

olarak Yunan isyanına gönüllü katılımın tetikleyicisi edebi bir akım olan 

Romantizm olmuştur. Lord Byron, Victor Hugo, Alexander Puşkin gibi dönemin 

önde gelen yazar ve şairlerinin bu savaşa ilişkin anlatıları Amerika ve Avrupa’nın 

farklı ülkelerinden bine yakın gönüllünün eğitim ve askeri amaçlarla Yunanistan’a 

gelmesinde önemli etki etmiştir1011. 1832’de Yunanistan Krallığın kurulması bu 

hareketliliği dindirmemiş aksine 1843 Devrimi, 1866 Girit Ayaklanması ve 1897 

Osmanlı-Yunan savaşlarında benzer gönüllülük hareketleri yaşanmıştır1012. 1815-

                                                           
1008  Arielli, From Byron to bin Laden, 27. 
1009  George L. Mosse, “Two World Wars and the Myth of the War Experience”, Journal 

of Contemporary History, 21/4 (October, 1986), 492,498.  
1010  Gilles Pécout, “The International Armed Volunteers: Pilgrims of a Transnational 

Risorgimento”, Journal of Modern Italian Studies, c.14, s.4 (2009), 413. 
1011  Esra Özsüer, “19. Yüzyıl Avrupa Romantiklerinin 1821 Mora İsyanı Üzerindeki 

Siyasi Ve Kültürel Etkileri”, Türkiyat Mecmuası, c. 26, s.2 (2016), 333-340. 
1012  Gilles Pécout, “Philhellenism in Italy: political friendship and the Italian volunteers in 
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1871 arası dönemde İtalya yarım adasında bulunan farklı devletleri birleştirme 

amacıyla başlayan süreç (Risorgimento) İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, 

İsviçre gibi farklı bölgelerden gönüllüler için bir diğer çekim kaynağıdır. Bu 

mücadele yüzyıla damgasını vuran nadir kahraman figürlerinden Giuseppe 

Garibaldi’nin şahsında ve kendisiyle birlikte takipçilerinin giydikleri Kırmızı 

Gömlekler ile sembolleşmiştir. Amerika kıtasında Brezilya, Arjantin, Uruguay, 

Avrupa’da ise İtalya başta olmak üzere Polonya ve Girit gibi ayaklanmalara 

beraberindeki gönüllülerle verdiği destek neticesinde Garibaldi “İki Dünyanın 

Kahramanı” olarak adlandırılmıştır1013. En nihayetinde İtalyan birleşmesi tek bir 

devletin kurulması ile neticelense dahi bu hareketin elitleri aynı zamanda 

“devletlerin diplomasisi” yerine “halkların diplomasisini” uygulamaya 

koymuşlardır. 19. yüzyıl boyunca Avrupa’da gözlenen gönüllülük birbirlerinden 

bağımsız gelişmemiş aksine kıtada farklı uluslar arasında siyasal dostlukların 

kurulmasına da zemin hazırlayan bir fenomen olmuştur1014. Öyle ki İtalya sadece 

gönüllü çeken bir mücadele olmakla kalmamış İtalyan gönüllüler de Yunanistan 

isyanlarına ve 1832-1834 Portekiz İç Savaşına müdahil olmuşlardır1015. 
İmparatorluklar arası savaşların devrimci mücadeleleri gölgelediği Birinci Dünya 

Savaşı’na kadar geçen yıllarda ise ulusaşırı gönüllülük Avrupa’da görece 

zayıflamış ancak, 1862-1877 döneminde Çin’deki Dungan ayaklanması ve 1899-
1902 arasında Güney Afrika’da yaşanan İngiliz-Boer savaşı örneklerinde olduğu 

gibi farklı kıtalarda devam etmiştir1016. 

20. yüzyılda Avrupa’da ulusaşırı savaş gönüllülüğünün en yoğun yaşandığı 

örnek iki dünya savaşı arasında gerçekleşen İspanya İç Savaşı’dır. 1936 yılında 

İspanya Cumhuriyetine karşı gerçekleştirilen, daha sonraları General Francisco 

Franco’nun şahsıyla özdeşleşecek olan, askeri darbenin ardından başlayan çatışma 

kısa sürede uluslararası bir krize dönüşmüştür. Komünist Enternasyonal 

(Komintern) tarafından kurulan “Uluslararası Tugaylar” bünyesinde en fazla 

katılımın sağlandığı Fransa başta olmak üzere ABD, İngiltere, Kanada, 

Yugoslavya, Çin, Filistin’in de aralarında bulunduğu elliden fazla ülkeden 

35.000’e yakın erkek ve kadın İspanya’ya gelmiştir. George Orwell, Ernest 

Hemingway, Andre Malraux gibi 20. yüzyılın önde gelen edebiyatçıları bu savaşta 

Cumhuriyetçiler safında aktif rol almışlar ve eserlerinde bu savaşa yer 

vermişlerdir1017. Mussolini yönetimindeki İtalya 70.000, Hitler yönetimindeki 

                                                                                                                                      

the Mediterranean in the nineteenth century”, Journal of Modern Italian Studies, 9/5 
(2004), 406. 

1013  Arielli, From Byron to bin Laden, 45-46.  
1014  Pécout, 2009, 414,419. 
1015  Grégoire Bron, “The exiles of the Risorgimento: Italian Volunteers in the Portuguese 

Civil War (1832–34)”, Journal of Modern Italian Studies, 14/4 (2009), 427. 
1016  http://davidmalet.com/uploads/Foreign_Fighters_1815-2015.xlsx (e.t. 24.05.2018) 
1017  George Orwell, Katalonya'ya Selam, çev. Jülide Ergüder, (İstanbul: BGST Yayınları, 
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Almanya ise 20.000 askerini Franco birliklerini desteklemek için ülkeye 

göndermiştir. 1.000 ila 1.500 arası İngiliz, İrlandalı, Fransız, Romanyalı ve Beyaz 

Rus da “Uluslararası Tugaylar” örneğinde olduğu kadar yoğun olmasa da benzer 

bir katılım sağlamıştır1018. Gönüllülük İspanya örneğinde tek bir tarafın iddiası 

olarak kalmamakta aksine İtalya’nın İspanya’ya gönderdiği askeri birlikler (Corpo 
Truppe Volontarie) ve Kara Gömlekliler (Milizia Volontaria per la Sicurezza 
Nazionale) olarak bilinen yarı askeri milislerin resmi tanımları itibariyle 

gönüllülüğe referans yapmaktadır1019. 

İspanya savaşının sona ermesinden kısa bir süre sonra patlak veren İkinci 

Dünya Savaşı ulusaşırı gönüllülüğe sahne olmuştur. Bu dönemde ilk olarak 

Sovyetler Birliği’nin Finlandiya’yı işgali ve aynı zamanda Nazi Almanya’sının 

Avrupa çapında yükselişi benzer şekilde insanların savaşlara katılmak için 

yaşadıkları ülkeleri terk etmelerini tetiklemiştir1020. Özellikle yakın dönemde 

yapılan çalışmalar Nazi Partisi’nin silahlı örgütü Waffen SS’e katılan gönüllülerin 

düşük gelirli, akli dengesi bozuk, şiddete meyilli ve toplumdan dışlanmış kişilerden 

oluştuğuna dair yerleşik kabullerin yeniden sorgulanmasına neden olmuştur. 

Aksine orta-üst gelire sahip, eğitimli, yurtdışı seyahatler yapan ve birden fazla 

yabancı dil konuşan bireyler bilinçli olarak Nazi partisini tercih etmişlerdir1021. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da uzun süredir devam eden 

savaşların sona ermesi ile birlikte gönüllülük de kavramsal bir dönüşüme uğramış 

ve sivil bir dayanışmayı ifade etmeye başlamıştır. Ancak Ortadoğu’da belirli 
aralıklarla yaşanan savaşlar ulusaşırı savaş gönüllülüğünün İkinci Dünya 

Savaşı’nın ardından önde gelen çekim noktalarından olmuştur. 20. yüzyıl boyunca 

bölge ve dünya siyasetinin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan 

Filistin sorunu bağlamında yaşanan ulusaşırı seferberlik 1990’ların başlarına kadar 

çatışmanın her iki tarafında da varlığını sürdürmüştür. İsrail devletinin 1948’de 

                                                                                                                                      

2014); Ernest Hemingway, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, çev. Erol Mutlu, (Ankara: 

Bilgi Yayınevi, 2018); Andre Malraux, Umut, çev. Atilla İlhan, (İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2017). 

1018  Judith Keene, Fighting for Franco: international volunteers in nationalist Spain 
during the Spanish Civil War, 1936-1939, (New York: Hambledon Continuum, 2001), 
vi.  

1019  Pier Paolo Battistelli, Piero Crociani, Italian Blackshirt 1935–45, (Oxford: Osprey 
Publishing, 2010), 9. 

1020  Norman Berdichevsky, “The Other Forgotten International Brigade”, New English 
Review, 
http://www.newenglishreview.org/Norman_Berdichevsky/The_Other_Forgotten_Inter
national_Brigade/ (e.t. 21.05.2018). 

1021  Martın Gutmann, “Debunking the Myth of the Volunteers: Transnational Volunteering 

in the Nazi Waffen-SS Officer Corps during the Second World War”, Contemporary 
European History 22/4 (November 2013) 585-607. 
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kurulmasıyla gönüllü hareketliliği en yoğun seviyesine ulaşırken İsrail Ordusu 

tarafından oluşturulan “denizaşırı ülkelerden gelen gönüllüler” anlamındaki 

MACHAL (Mitnadvay Chutz La’aretz) birimine 43 ülkeden 3.500’den fazla kişi 

katılmıştır1022. Savaşın diğer tarafında ise Arap Birliği’nin kararıyla kurulan ve 

Arap Kurtuluş Ordusu olarak bilinen gönüllü ordusu Irak, Suriye ve Mısırlı 4.000 

ila 6.000 arasında kişiyi barındırırken Fas, Cezayir, Libya ve Tunus’tan binin 

üzerinde isim savaşmak amacıyla Filistin’e seyahat etmiştir1023. İsrail çatışmanın 

ilerleyen safhalarında Süveyş Krizi (1956), Altı Gün Savaşı (1967), Yom Kippur 
Savaşı (1973) ve Birinci Körfez Savaşında (1991) farklı oranlarda gönüllü kabul 

eden bir ülke olmuştur1024. Öte yandan 1960-1980 arasında Almanya, Japonya ve 

Türkiye gibi farklı ülkelerden etnik milliyetçi ve/veya sol ideolojiye sahip gruplar 

İsrail’e karşı mücadele eden Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi ve Filistin Halk 

Kurtuluş Cephesi’nin komşu ülkelerde kurdukları kamplara katılım 

sağlamışlardır1025. Bu katılımları tanımlarken örgütlerin sahip olduğu dünya 

görüşüne referansla katılımcılar “devrimci” veya gönüllülük kelimesinin 

Arapçadaki eş anlamlısı olan ve “bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını 

esirgemeyen kimse” anlamına gelen “fedai” kavramı tercih edilmiştir.1026 

SONUÇ: 

Yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak başka bir coğrafyada devam 
etmekte olan savaşlarda direniş gruplarına katılan bireyler son 15 yılda devletler, 

uluslararası örgütler ve akademi çevrelerinde tartışmalara neden olmuşlardır. 

Yaşanan bu olguyu tanımlamak için medyada, siyasetçilerin yaptığı açıklamalarda 

ve akademik yazında ilk olarak “Yabancı Savaşçılar” (Foreign Fighters), daha 
sonrasında ise özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2178 sayılı 

kararının ardından uluslararası hukuk metinlerinde “Yabancı Terörist Savaşçılar” 

                                                           
1022  Yaacov Markovitzky, “MACHAL Overseas Volunteers In Israel’s War Of 

Independence” https://www.mahal-idf-volunteers.org/about/Machal.pdf, (e.t. 
23.05.2018) 

1023  Nir Arielli, “When Are Foreign Volunteers Useful? Israel's Transnational Soldiers In 

The War Of 1948 Re-Examined”, Journal Of Military History, 78/2 (2014): 722 – 
723.  

1024  Nir Arielli, “Recognition, Immigration And Divergent Expectations: The Reception 

Of Foreign Volunteers In Israel During And After The Wars Of 1948 And 1967” 
Journal of Modern European History, 14/3 (2016): 1-2. 

1025  Tricia Bacon, “Is The Enemy of My Enemy My Friend? How Terrorist Groups Select 
Partners”, Security Studies, (2018): 15  

1026  Oktay Duman, Devrimcilerin Filistin Günlüğü 2 (1976-1985), (İstanbul: Ayrıntı 

Yayınları,2017):28; 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=FEDA%C4%B0 (e.t. 
25.05.2018). 
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(Foreign Terrorist Fighters) yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Kavramın 

her iki kullanımına da mevcut yazında artan oranda rastlamak mümkün olsa da, 

sınırlı sayıda çalışma bizatihi bu kavramsal tercihi sorunsallaştırmaktadır. Halbuki 

konuya ilişkin en temel problemlerden biri olguya yüklenen anlam ve ön 

kabullerde ortaya çıkmaktadır. Özellikle 11 Eylül sonrasında bir akademik 

araştırma alanı olarak yerleşmeye başlayan yabancı savaşçılık, sübjektif ve muğlak 

bir kavram olma özelliğini koruduğu oranda sosyal bilimsel bir yaklaşımı da 
zorlaştırmaktadır. Dünya çapında terör saldırılarının arttığı zaman aralığında 

dikkatleri üstüne çekmesi yabancı savaşçılığın uluslararası terörizm ile geçişli 

kullanımına yol açmaktadır. 2011 yılında patlak veren Suriye savaşının ardından 

savaş bölgesinde muhalif gruplara yönelik olarak gözlenen insan hareketliliğinin 

uluslararası toplumu bu sorunla mücadele etmeye zorlamıştır. Ancak başta bu 

çalışmanın ana konusunu oluşturan yabancı terörist savaşçılar olmak üzere 

radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık gibi uluslararası hukukta temelleri 

bulunmayan kavramlar ile uluslararası güven ve barışı bozmaya yönelik olarak 

değerlendirilen bir probleme yaklaşmak konunun çözümü ve önlenmesinden önce 

anlaşılmasını imkansız hale getirmektedir. Yabancı savaşçılık ifadesi yerine 
etimolojik kökeni savaşa ilişkin olan gönüllülük uygulaması bağlamında “ulusaşırı 

savaş gönüllülüğü” olgusunun tercih edilmesi gerek tarihsel gerekse de kuramsal 

bir tartışmayı mümkün kılmaktadır.  
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KAHRAMAN MÜCAHİT Mİ, YENİ NESİL TERÖRİST Mİ? 

SURİYE VE IRAK’TA SAVAŞAN YABANCI SAVAŞÇILAR 

Erkan OKALAN1027 

ÖZET 

Suriye’de 2011 yılında patlak veren iç savaşta IŞİD’in dünyanın her 

yerinden radikalleşmeye meyilli kişilerin katılımıyla artırdığı gücünü Irak’a da 

genişletmesi, Suriye krizinin yabancı savaşçı katılımıyla anılmasını beraberinde 

getirmiştir. Suriye ve Irak’taki çatışmaya katılan yabancı savaşçıların ülkelerine 

geri döndüklerinde saldırı düzenleme potansiyeli ise geçmişteki çatışmalarda 

göreceli olarak zayıf olan tarafa destek vermek için katılan “gönüllü kahramanlar” 

olarak görülen yabancı savaşçıların bugün “yeni nesil teröristler” şeklinde 

tanımlanmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak Suriye’deki iç savaşın başlangıcından 

itibaren çatışmanın rejim safına yönelik yabancı savaşçı katılımı söz konusu 

olmasına rağmen, Suriye krizi özelindeki yabancı savaşçı sorunsalının uluslararası 

toplumun gündeminde yalnızca el-Kaide merkezli bir tehdit algısıyla 

güvenlikleştirilmesi, sorunun ve teşkil ettiği tehdidin eksik tanımlanmasına yol 

açmaktadır. Çatışmanın tüm taraflarına olan yabancı savaşçı katılımın hesaba 

katılmadığı ve radikalleşmenin sosyal boyutunun analiz edilmediği bir yaklaşımda, 

yabancı savaşçı seferberliğiyle mücadelede çözüm-odaklı bir strateji geliştirilmesi 

pek mümkün görünmemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Suriye Krizi, Yabancı Savaşçılar, Radikalleşme, 

Uluslararası Güvenlik, Terörizm. 

ABSTRACT:  

In the Syrian civil war erupted in 2011, the rapid rise of ISIS which 
enhanced its military control both in Syria and Iraq by attracting a large number of 
foreign recruits from all around the world led the Syrian crisis associated with the 
problem of foreign fighter involvement. The potential of returnees to organize 
terrorist attacks in their home countries has resulted in the identification of foreign 
fighters who were formerly defined as “voluntary heroes” participated in relatively 
weak sides of the conflicts in the past, as “new generation terrorists” today. Despite 

the foreign fighter involvement on the regime-side of the Syrian civil war, 
however, securitization of the issue by only al-Qaeda-focused threat perception 
leads to an incomplete definition of the problem and the threats it poses. It does not 
seem possible to develop a solution-oriented strategy in the struggle with the 

                                                           
1027  Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doktora Adayı. 
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foreign fighter mobilization in an approach in which foreign participations in all 
sides of the conflict are not taken into account and the social dimension of the 
radicalization is not analyzed.  

Key Words: Syrian Crisis, Foreign Fighters, Radicalization, International 
Security, Terrorism. 

GİRİŞ 

Daha fazla özgürlük ve adalet için siyasi reform taleplerine dayalı olarak 

2010 yılında Tunus’ta başlayan halk protestolarının kısa sürede Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika coğrafyasındaki diğer ülkelere yayılarak Tunus, Mısır ve Libya’da getirdiği 

siyasi değişimler sürecini ifade eden Arap Baharı’nın dördüncü meyvesini de 

Suriye’de vereceği umulmuştur. Ne var ki, Esad rejimine bağlı askeri ve güvenlik 

kuvvetlerinin 2011 Mart’ında Dera’da patlak veren sivil protestolara güç 

kullanımıyla karşılık vermesi, sürecin Suriye özelinde iç savaşa dönüşmesiyle 

neticelenmiştir. Radikal örgütlerin bu iç savaştan faydalanması ise zor olmamış, 

rejim kuvvetlerinin artan saldırıları karşısında uluslararası toplumun tepkisizliğinin 

yarattığı güç boşluğundan faydalanan aşırılıkçı gruplar, muhalifler arasında kısa 

sürede destek bulmaya başlamışlardır. El-Kaide bağlantılı Nusra Cephesi’nin 2012 

sonlarında artan saldırıları dikkatleri çatışmadaki ulus-aşırı terör meselesine 

yöneltirken, Suriye’de artırdığı gücünü Irak’a da genişleten IŞİD’in (Irak Şam 

İslam Devleti örgütü) 2014’te -sözde- Hilafet ilanı ardından tüm dünyadan 

radikalleşmeye meyilli kişilerin çekim merkezi haline gelerek yükselmesi ise 

çatışmadaki yabancı savaşçı katılımını gündeme getirmiştir. Militan kapasitesi kısa 

sürede katlanarak genişleyen IŞİD’in Suriye ve Irak’taki kazanımlarını artırması 

uluslararası toplumu katılımın durdurulması bakımından harekete geçirirken, 

örgüte Suriye ve Irak dışından katılan -özellikle Batılı- savaşçıların ülkelerine geri 

dönerek terör saldırıları düzenlemeye başlamaları ise yabancı savaşçılar 

sorunsalının uluslararası kamuoyunda hızla yükselen bir güvenlik endişesi haline 

gelmesiyle sonuçlanmıştır. Gelinen noktada, Amerika Birleşk Devletleri (ABD) 

öncülüğündeki uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı başlattığı askeri mücadele ile 

örgütün sahadan tasfiyesi hedeflenirken, örgüte katılımın önlenmesine yönelik 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Eylül 2014 tarihli ve 2178 

sayılı kararında ulusal hükümetler nezdinde öngörülen bir takım yasal 

düzenlemeler ile “Yabancı Terörist Savaşçılar” şeklinde ifade edilen güvenlik 

meselesiyle mücadele başlatılmıştır. Ancak, yeni katılımların önlenmesi veya 

IŞİD’in tamamen tasfiye edilmesi için örgütle bire-bir askeri mücadele yürütülmesi 

tek başına yeterli bir strateji gibi görünmezken, 2178 sayılı BMGK kararı ise 

içeriğindeki mevcut bazı eksiklik ve belirsizlikler dolayısıyla soruna yönelik 

kapsamlı bir çözüm sunmaktan uzaktır. Çatışmanın tüm taraflarına yönelik katılımı 

kapsayan ve radikalleşmeye yol açan sosyal dinamikleri dikkate alan çok boyutlu 
bir yaklaşımın, Suriye krizi özelindeki yabancı savaşçı seferberliğiyle mücadelede 
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çözüm-odaklı bir strateji geliştirilmesinde kullanışlı olabileceğini savunan bu 

çalışma, ilk bölümde yabancı savaşçı olgusunun literatürdeki yerine ilişkin 

kavramsal bir analiz sunmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde muhalif saflara 

katılım ve rejim safına katılım bakımından ikili bir ayrıma tutulan Suriye 

krizindeki yabancı savaşçıların rakamları, kaynak ülkeleri ve radikalleşme 

süreçlerinde rol oynayan motivasyonlar incelenirken, üçüncü bölümde ise Suriye 

krizi özelindeki yabancı savaşçı seferberliğine yönelik uluslararası toplumun 

meseleyi mevcut tehdit algısı etrafında nasıl güvenlikleştirdiği üzerinde durularak, 

tehdidin kontrol edilebilmesi için alınması gereken ek tedbirler tartışılacaktır. 

1. YABANCI SAVAŞÇI OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ 

Kavramsallaştırma, bir olgunun meydana gelişinden, mevcut durumdaki 

kapsamına ve etkilerine kadar tüm yönlerinin analiz edilmesinde anahtar bir 

aşamadır. Ancak, bir ülkede patlak veren bir iç çatışmada yerel düzeydeki 

isyancılar ile çatışmaya dahil olan ulus-aşırı teröristler arasında muğlak bir ara-
kategoriyi temsil eden yabancı savaşçılar meselesine yönelik Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2178 sayılı kararı aldığı Eylül 2014’e kadar 

uluslararası alanda kabul görmüş hukuki bir tanımlamanın olmaması, kavramın 

disiplinde kapsamlı bir şekilde çalışılmasını önleyen başlıca sebebi 

oluşturmuştur.1028 Nitekim, en basit haliyle “yabancı bir ülkedeki çatışmaya 

katılmak üzere ülkesinden ayrılan gönüllü kişiler”1029 olarak tanımlanabilen 

yabancı savaşçı kavramının, bazı çalışmalarda “kendi ülkesi dışında bir çatışmaya 

dahil olan, çatışma devletinin vatandaşı olmayan, çatışma devletinin resmi 

ordusuyla herhangi bir bağlantısı bulunmayan ve maddi çıkar gütmeyen 

kişiler”1030 şeklinde koşula dayalı tanımlanabildiğine de rastlanmıştır. Anlam 

bakımından farklı şekillerde tanımlanan yabancı savaşçı kavramı, zaman zaman 

terminolojik açıdan da farklı isimlendirmelere konu olabilmiştir. Öyle ki, bazı 

çalışmalarda yabancı cihatçı veya terörist isyancı olarak bahsedilen yabancı savaşçı 

kavramına, kimi zaman ulus-aşırı ayaklanmacı veya küresel isyancı şeklinde de 

atıfta bulunulabilmiştir. Yabancı savaşçı sorunsalının kavramsallaştırılmasındaki 

bu tanımsal çeşitlilik, paralı askerleri kavramın dışında tutarak “gönüllülük” esasını 

savunanlar veya cephede savaşmadan eğitim, lojistik ya da istihbarat desteği veren 

yabancıları kavramın dışında tutarak “muharip olma” koşulunu savunanlar gibi çok 

                                                           
1028  Thomas Hegghammer, “The Foreign Fighter Phenomenon: Islam and Transnational 

Militancy,” Belfer Center for Science and International Affairs, Policy Brief, (Ocak 
2011). 

1029  David Malet, “Why Foreign Fighters? Historical Perspectives And Solutions,” Orbis 
Journal of Foreign Affairs, 54/1, (2010): 109. 

1030 Hegghammer, “The Rise Of Muslim Foreign Fighters: Islam And The Globalization Of 
Cihad,” International Security, 35/3, (2010-2011 Winter): 57-59. 
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farklı görüşlerin ortaya atılması sebebiyle kavramın disiplinde tartışmalı bir konu 

olarak kalmasına neden olmuştur.1031 

Nihayetinde, BMGK’nın Eylül 2014 tarihli ve 2178 sayılı kararında, 

“terörist faaliyetlerde bulunma, planlama, hazırlama veya bu faaliyetlere katılma, 

ya da terör eğitimi verme veya alma amacıyla vatandaşı olduğu ülkeden başka bir 

ülkeye giden bireyler”, “yabancı terörist savaşçılar” şeklinde tanımlanmıştır.1032 
Fakat 2014’ün son çeyreğinde IŞİD’e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası 

koalisyonun başlattığı mücadele kapsamında özellikle bu örgüte yönelik katılımın 

önlenmesi zemininde oluşturulan bu kararın hukuki bağlayıcılığı kabul edilmekle 

birlikte, çatışmadaki diğer muhalif gruplara, PKK-bağlantılı PYD’nin silahlı kolu 

YPG’ye veya Suriye’deki rejim safına olan katılımın önlenmesine yönelik 

herhangi bir düzenleme içermediği dolayısıyla, bu çalışmada terminolojik olarak 

“yabancı savaşçılar” ifadesi kullanılacaktır. 

Yabancı savaşçılar meselesi çoğu çalışmada Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

coğrafyasında özellikle 1980’lerden itibaren yükseliş gösteren Selefi referanslı 

radikal akımlara yönelik katılım ile eş-anlamlı değerlendirilmekteyse de, David 

Malet’in de belirttiği gibi, bu kavram ne yeni, ne de yalnızca İslam Dünyası’na 

özgü bir olgudur.1033 Aksine, siyasi tarihin erken dönemlerinden itibaren yaşanan 

birçok çatışmadan yabancı savaşçı katılımı konusunda çok sayıda çıkarım 

yapılabileceği gibi, 19.YY. anarşistleri ile 20.YY. başlarındaki komünist 

akımlardaki yabancı savaşçı varlığının hesaba katılması, kavramın yalnızca İslam 

Dünyası’na özgü olmadığını ortaya koymaktadır.1034 

Esasında, herhangi bir ülkede patlak veren toplumsal bir ayaklanmaya ülke 

dışından bireylerin katılımının teşvik edilmesinde, çatışmanın doğasına veya 

coğrafyasına bağlı olmaksızın geçmişten beri tek bir ortak strateji kullanılmaktadır. 

Devlet kaynaklarını kontrol edemediği dolayısıyla çatışmanın başlangıcında zayıf 

olarak görülen isyancı grupların, cephede insan gücünü artırabilmek için dış destek 

arayışına girmesiyle başlayan savaşçı toplama sürecinde, ilk aşamada yabancı bir 

ülkede etnik, dini ya da ideolojik kimliği açısından toplumsal veya siyasal 

dışlanmaya konu olan potansiyel bir kesim hedef alınmaktadır. İkinci aşamada, 

mevcut ayaklanmanın sosyal olarak yaratılan ve potansiyel hedef ile ilişkilendirilen 
bir ulus-aşırı topluluk kimliğine tehdit olarak lanse edilmesi yoluyla çatışmaya 

katılım teşvik edilmektedir. Katılımın rasyonelleştirilmesi için ise, hedef kesimin 

                                                           
1031  Haldun Yalçınkaya, “IŞİD ve Yabancı Terörist Savaşçılar,” Ortadoğu Analiz, 7/66, 

(Ocak-Şubat 2015): 35. 
1032  United Nations, Security Council, UNSC Resolution 2178 on Foreign Terrorist 

Fighters, S/RES/2178, 24 September 2014. 
1033  Malet, op.cit.,” 97, 109. 
1034  Barak Mendelsohn, “Foreign Fighters - Recent Trends,” Orbis Journal of Foreign 

Affairs, 55/2, (2011 Spring): 189-190. 
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bekasını çatışmada tehdit altında gösterilen bu ulus-aşırı topluluk kimliğinin 

savunulmasına bağlayan bir söylem aracılığıyla “savunmacı seferberlik çağrısı” 
yapılmaktadır. Bu süreçte gerekli olabilen ekonomik, siyasi veya askeri destek ise 

söz konusu ulus-aşırı topluluk kimliğiyle etnik, dini veya ideolojik açıdan 

ilişkilendirilebilen yabancı hükümetlerden veya devlet-dışı örgütlenmelerden 

sağlanabilmektedir. Bu anlamda, 1835’te Meksika hükümetinin baskıcı 

politikalarına karşı siyasi taleplerle patlak veren Texas Devrimi’nin “Anglo-
Amerikanların savunulması” şeklinde etnik karakterde lanse edilmesi, 1936’daki 

İspanyol İç Savaşındaki faşistlerin dinin tehdit edildiği söylemiyle Katolik 

Kilisesi’nin desteğini alması ve Yahudi diasporasının Filistin topraklarına 

devşirilmesinde “İsrail devletinin kurulamaması durumunda tüm dünyadaki 

Yahudilerin geleceğinin tehdit altına gireceği” söyleminin kullanılması açıklayıcı 

örneklerdir. Dolayısıyla, bir ülkede patlak veren toplumsal bir ayaklanmanın, 

sosyal olarak inşa edilen etnik, dini veya ideolojik bir ulus-aşırı topluluk kimliğine 

tehdit olarak lanse edilmesi ile yapılan savunmacı seferberlik çağrısı, çatışmaya 

yabancı savaşçı katılımının teşvik edilmesinde yalnızca İslam Dünyası’ndaki Selefi 

aşırılıkçılara özgü olmaksızın geçmişten beri kullanılan ortak bir stratejidir.1035 

2. SURİYE VE IRAK’TAKİ ÇATIŞMAYA KATILAN YABANCI 

SAVAŞÇILAR 

Esad rejiminin Mart 2011’de Dera’da patlak veren sivil protestoları güç 

kullanarak bastırma girişimini kabullenemeyerek ordudan ayrılan askeri personelin 

katılımıyla silahlanan muhalefetin seküler bir bütünlük oluşturamaması, 

birbirinden bağımsız çok sayıda silahlı muhalif grupların ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Suriye’deki rejim kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı karşısında 

uluslararası toplumun eylemsizliğinin ortaya çıkardığı güç boşluğundan faydalanan 

radikal örgütler, muhalif gruplar arasında kısa sürede destek bulmaya 

başlamışlardır.1036 2012 sonlarında artan saldırılarıyla ses getirmeye başlayan El-
Kaide bağlantılı Nusra Cephesi’nin kısa sürede binlerle ifade edilen bir tabana 

ulaşması Suriye’de yükselen ulus-aşırı terörü gündeme taşırken, 2013’te ortaya 

çıkan IŞİD’in dünya çapından savaşçı katılımıyla artırdığı gücünü Irak’a 

genişletmesi Suriye krizinin yabancı savaşçı sorunsalıyla birlikte anılmasını 

getirmiştir. Sıklıkla Afganistan’daki savaşta 10 yıllık süreçte varılan toplam 

katılımı üç yıl içinde aştığı belirtilen Suriye krizi özelindeki yabancı savaşçı 

seferberliğinin boyutu, medyada ve akademik yazında genellikle başta IŞİD ve el-
Kaide bağlantılı el-Nusra Cephesi gibi muhalif saflardaki katılım referans alınarak 

                                                           
1035  Malet, op.cit., 99-100, 112. 
1036  Ufuk Ulutaş, Kılıç Buğra Kanat ve Can Acun, “Sınırları Aşan Kriz: Suriye,” SETA, 

120 (Mart 2015): 7-9, Erişim: 25.09.2018, 
http://file.setav.org/Files/Pdf/20150402160617_sinirlari-asan-kriz-suriye-pdf.pdf. 
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açıklanmaktaysa da, rejim safına katılan İran-destekli Şii savaşçılar ve Moskova 

yönetiminin desteğindeki Rus uyruklu yabancı savaşçılar ile PKK-bağlantılı 

PYD’nin silahlı koluna katılan yabancı savaşçıların hesaba katılması, Suriye ve 

Irak’taki çatışmaya yönelik yabancı savaşçı katılımının yalnızca IŞİD ve el-Kaide 
merkezli bir değerlendirmeyle açıklanamayacağı gerçeğini ortaya koymaktadır.  

2.1. Suriye Krizinde Muhalif Saflarda Savaşan Yabancı Savaşçılar 

Batılı istihbarat verilerine göre, Suriye krizinin ilk üç yılında 80’den fazla 

ülkeden 15,000’in üzerinde yabancı savaşçının çatışmaya katılımı söz konusu 

olmuştur.1037 Katılımın %70 civarını Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasındaki 

diğer ülkelerden gelen yabancı savaşçılar oluştururken, yaklaşık %25’inin Batılı 

ülkelerden, yüzlercesinin ise Rusya’dan olduğu belirtilmiştir. Afganistan’daki 

çatışmada on yıllık süreçte varılan toplam katılımın Suriye krizi özelinde yalnızca 

üç yılda aşılmasını sağlayan bu ivme, süreç içinde çatışma dengelerinde yaşanan 

değişimlere rağmen düzenli bir artışa yol açmaya devam etmektedir. Nitekim 2016 

yılında, Suriye ve Irak’taki çatışmada 100’den fazla ülkeden yaklaşık 27,000-
30,000 civarında yabancı savaşçının bulunduğu duyurulurken, 2017’de bu 

katılımın 120’den fazla ülkeden yaklaşık 42,000 yabancı savaşçıya ulaştığı 

belirtilmiştir.1038 Bu rakamlar sürekli artmaktadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

ülkelerinden en yüksek katılımı sağlayan kaynak ülkelerinden başında Tunus (+/-
3000), Suudi Arabistan (+/-2,500) ve Ürdün (+/-1,500) yer alırken, Batı Avrupa 

ülkelerinden katılımda birinci sırada yer alan Fransa’yı (+/-1,200), Almanya (+/-
600) ve Belçika (+/-440) izlemektedir.1039  

Suriye ve Irak’taki çatışmaya katılan yabancı savaşçıların toplam sayısında 

gözlenen bu sürekli artışın, katılımın Batılı kısmına da doğru orantılı bir şekilde 

yansıdığı gözlenmektedir. Zira çatışmaya katılmak üzere Batılı ülkelerden 

Suriye’ye giden yabancı savaşçıların sayısı Haziran 2014’te 3,000 civarında iken, 

bu rakamın 2017 itibariyle 6,000 civarına ulaştığı belirtilmiştir.1040 Suriye ve 
Irak’taki çatışmaya katılan yabancı savaşçılar arasında Batılı katılımda görülen bu 

                                                           
1037  Gene Thorp, Julie Tate ve Swati Sharma, “Foreign Fighters Flow to Syria,” The 

Washington Post, 11 October 2014. 
1038  RAN, “Responses to Returnees: Foreign Terrorist Fighters and Their Families”, 

Radicalisation Awareness Network Centre of Excellence, (2017 July): 6-7. 
1039  Edwin Bakeer and Mark Singleton, “Foreign Fighters in the Syria and Iraq Conflict: 

Statistics and Characteristics Of A Rapidly Growing Phenomenon”, Foreign Fighters 
Under International Law And Beyond, Andrea De Guttry, Francesca Capone ve 
Christophe Paulussen (eds), (The Hague: Asser Press, 2016), 14; Richard Barrett, 
“Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees,” The Soufan 
Center, (2017 October): 15. 

1040  Ibid., 11. 
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artış, İslam Dünyasının kaynak coğrafya olarak kabul edildiği yabancı savaşçı 

algısının sorgulanmasına yol açmıştır.1041 Hatta Batılı katılımın kayda değer bir 

bölümünün katılım aşamasında din değiştirerek Müslüman olmayı tercih eden 

Hıristiyanlar olduğunun ortaya çıkması, Müslüman-kökenli sabit bir profilde 

tanımlanan yabancı savaşçı genellemelerini sarsar nitelikte olmuştur.1042 Bu 
noktada, herhangi bir askeri eğitime veya savaş tecrübesine sahip olmayan kişileri 

yabancı bir ülkede patlak vermiş olan bir iç çatışmaya katılmaya teşvik eden 

dinamiklerin oluşturduğu radikalleşme süreci önem kazanmaktadır. Sıradan bir 

bireyin bir takım siyasi, dini veya ideolojik hedefler doğrultusunda şiddeti meşru 

görmeye, desteklemeye veya uygulamaya yöneldiği bu sosyal sürecin anlaşılması, 

Arap/Müslüman-kökenli katılımın aksine, ortak etnik, dini ya da kültürel bağlantısı 

olmayan veya yakın çevresinde radikal eğilimlere sahip kişiler bulunmayan 

bireylerin de çatışmaya katılımlarına yönelik açıklama sunmaktadır.1043 

Suriye ve Irak’taki çatışmaya yabancı savaşçı katılımının teşvik 

edilmesinde, radikal örgütlerin yerelde kullandıkları en etkili araç hedef kesimi 

katılıma ikna etmekle görevli toplayıcılarken (recruiters), cihatçı aktivizmin dünya 

geneline ulaştırılmasında ise sosyal medya aracılığıyla hızlı ve düşük maliyetli 

çağrı propagandası olanağı sunan internet başat rol oynamaktadır. Radikal 

örgütlerin savunmacı seferberlik çağrılarında genellikle toplum içinde etnik, dini 

veya siyasi dışlanmaya konu kesimler hedef alınmakta ve bu kişilerin asimile 

edilmekte olan kimliklerini savunabilmeleri için şiddetin gerekliliği konusunda 

ikna edilmelerine odaklanılmaktadır. Yabancı savaşçı seferberliğinin teşvik 

edilmesinde kullanılan en etkili yöntem, tek bir mezhep üstünlüğündeymiş gibi 

lanse edilen İslam Ümmetini parçalamaya yönelik, “tekfir edilen” (dinden 
sapmakla suçlanan-kâfir ilan edilen) diğer mezheple tanımlanan düşman 

profilinden gelebilecek tehditlere karşı şiddet kullanımının “cihat vazifesi” 

(İslam’ın silahlı mücadeleyle savunulması) olarak meşrulaştırıldığı sosyal medya 

içeriklerinin yayılmasıyla dini/mezhepsel motivasyonun desteklenmesidir. Bununla 

birlikte, Müslüman kesimin çatışmaya katılımının teşvik edilmesinde 

dini/mezhepsel motivasyonun yanı sıra, çatışmanın Batı’nın Müslümanlığı 

parçalamayı hedefleyen bir komplosu olduğu söylemine dayalı Batı-karşıtı 

ideolojik motivasyonun desteklenmesi de, radikal örgütlerin seferberlik 
propagandalarında kullandıkları bir diğer etkili yöntemdir.1044 Bunun yanısıra, 

bölge genelindeki zorlu yaşam koşullarının hakim olduğu mülteci kampları başta 

olmak üzere, çeşitli ülkelerde sosyo-ekonomik açıdan alt düzeylerde 

                                                           
1041  Richard Barrett, “Foreign Fighters In Syria”, The Soufan Group, (June 2014): 9, 17. 
1042  Tuncay Kardaş ve Ömer Behram Özdemir, “Avrupalı Yabancı Savaşçılar,” SETA, 115 

(Şubat 2015): 12. 
1043  Sarah Ladbury, “Testing Hypotheses On Radicalisation In Afghanistan,” Department 

Of International Development, Report No: 14, (August 2009): 3. 
1044  Kardaş ve Özdemir, op.cit., 13-14. 
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tanımlanabilen, işsiz veya gelir seviyesi düşük kesimlerin radikal örgütlerin 

savunmacı seferberlik çağrılarına açık olmaları, toplayıcılar için başlıca hedef 

olarak görülmelerini getirmektedir. Bu noktada, radikal örgütlerin bu kişilere 

sağladığı maddi destek, bir tür istihdam olanağı gibi sunulmakta ve katılımın teşvik 

edilmesinde ekonomik motivasyonun rolünü ortaya koymaktadır.1045  

Öte yandan, radikal örgütlerin sosyal medya üzerinden askeri zafer 

paylaşımlarıyla yürüttükleri övünme propagandası aracılığıyla, farklı toplumlardan 

kimlik ve statü arayışında olan kimselerin, kahramanlık ve şöhret imkânı 

sunuyormuş gibi lanse edilen çatışma sahasına katılımlarının sağlanması ise, 

Suriye ve Irak’taki çatışmaya katılan yabancı savaşçıların radikalleşme 

süreçlerinde psikolojik motivasyonun rolüne işaret etmektedir. Hatta Batılı 

katılımın -çok sınırlı da olsa- bir bölümünü, radikal örgütlerin sosyal medya 

paylaşımlarındaki savaş görsellerinden etkilenerek çatışma bölgesindeki adrenalin 

ve serüven imkânından faydalanmak suretiyle Suriye ve Irak’a gelen maceraperest 

bir kesimin oluşturduğu dahi iddia edilmektedir.1046 Ancak, Batılı katılımın 

oldukça sınırlı sayıdaki bu kısmına karşılık, daha büyük ölçekteki bir bölümünü ise 

Suriye’deki rejim kuvvetlerinin sivillere yönelik katliamlarıyla ilgili internette 
yayılan metin ve görsellerden etkilenerek, uluslararası toplumun tepkisizliği altında 

savunmasız olarak tanımladıkları muhaliflere destek verme motivasyonuyla 

Suriye’deki çatışmaya katılan yardım güdümlü kesim oluşturmaktadır. Fakat bu 

anlamda, birçok araştırmacı tarafından, herhangi bir aşırılıkçı görüşe sahip 

olmaksızın, salt destek olma motivasyonuyla çatışma bölgesine gelen bu kesimin 

dahi sahada radikal örgütlere katılma olasılığının çok yüksek olduğuna dikkat 

çekilmektedir.1047 Bu noktada, sivillere yardım etme güdüsüyle çatışma bölgesine 

gelen bu kesimin sahada aşırılıkçılara katılma potansiyelini artıran en önemli 

etken, rejim kuvvetlerinin artan saldırıları karşısında Nusra Cephesi ve IŞİD gibi 

radikal örgütlerin muhalif gruplar arasında silah ve kontrol kapasitesi bakımından 

sığınılabilecek en güçlü aktör konumunda olmalarıdır.1048 Bu motivasyon ayrıca, 

rejim kuvvetlerinin saldırılarından korunmak için bu örgütlere sığınan Suriyeli 

muhalifler bağlamında yerel katılımın da önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.1049 
Rejimin saldırılarından korunma güdüsüyle radikal örgütlere sığınanların da, grup 

içinde uygulanan “beyin-yıkama” faaliyetleri kapsamında paylaşılan çatışma 

                                                           
1045  J. Skidmore, “Foreign Fighter Involvement in Syria,” International Institute For 

Counter-Terrorism, (January 2014): 14-16, 53; Oktay Bingöl, “Suriye İç Savaşında 

Yabancı Savaşçılar,” Merkez Strateji Enstitüsü, Rapor: 013 (Mart 2016): 3. 
1046  Kardaş ve Özdemir, loc.cit. 
1047  Skidmore, op.cit., 18-19. 
1048  Ibid., 19, 49; Barrett, op.cit., 22, 25; Sinan Hatahet, “Suriye’de IŞİD”, ORSAM, 20, 

(Şubat 2015): 6-8. 
1049  Ufuk Ulutaş, Kılıç Buğra Kanat ve Can Acun, “Sınırları Aşan Kriz: Suriye”, SETA, 

120, (Mart 2015): 9-12. 
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tecrübeleri ve aşılanan mezhepsel doktrinler aracılığıyla cihatçı söylemlere ikna 

edilmesi sonucunda katılımın kalıcı olmasının sağlandığı bilinmektedir. Örneğin, 

IŞİD’in bu anlamda, çocuklara ve yeni katılanlara aşırılıkçı görüşlerin aşılanması 

için periyodik seanslarla çalışan eğitim kurumlarının olduğu ve hatta örgütün 

ideolojisini kabul etmeyerek ayrılmak isteyenlerin –kendilerine veya ailelerine 
yönelik- ölüm tehdidi gibi “zor-kullanma” yöntemleriyle örgüte bağlılıklarının 

sağlandığı öne sürülmektedir. Bununla beraber, rejimi devirmekten ziyade İslami 

bir devlet düzeni kurma amacındaki örgütün, kontrol ettiği bölgelerde idari 

düzenlemeler ve sosyal hizmetler sağlayarak kaosun ortasında –deyimi yerindeyse- 
“devlet düzenine dayalı bir korunaklı bölge” oluşturmasının da, aşırılıkçı görüşten 

bağımsız kesimin katılımını teşvik eden önemli dinamiklerden olduğunun 

belirtilmesi önemlidir.1050  

Yabancı savaşçıların bu çok boyutlu ve çok çeşitli motivasyon 

dinamikleriyle desteklenen radikalleşme süreçleri neticesinde Suriye krizi özelinde 

varılan katılımın, IŞİD’in Haziran 2014’teki –sözde- Hilafet ilanının hemen 

ardından hızla arttığı ve yıl sonuna kadar 20,000’e ulaştığı belirtilmiştir.1051 Ancak 
bu noktada, medyada duyurulan bu datanın sınırlı bir değerlendirmeye dayalı 

olduğu gerçeği teslim edilmelidir. Zira katılımın en yüksek oranını temsil eden 

bölge ülkelerinin uluslararası istihbarat paylaşımına kapalı rejimlerle yönetiliyor 

olmaları ve çatışma ortamının güvenliksiz durumunun sağlıklı bir saha araştırması 

yapılmasını mümkün kılmaması, ulaşılan datanın kısıtlı olduğunun önemli bir 

göstergesidir. Ayrıca, yalnızca el-Kaide kökenli/bağlantılı radikal örgütlere yönelik 

katılım esas alınarak yapılan değerlendirmelerin özellikle rejim safına katılımı 

içermediği ve çatışmanın 2014’ün son çeyreğinden itibaren Irak’ı da içine alması 

neticesinde iki ülke arasındaki sınır geçirgenliği dolayısıyla katılımın hangi ülkede 

ne oranda olduğunun belirsizliği de burada not edilmelidir. Kaldı ki, duyurulan bu 

veriler uluslararası medyada sürekli tekrarlanırken eş-zamanlı olarak katılımın da 

sürmekte olduğu hesaba katıldığında gerçek rakamın esasında çok daha fazla 

olduğu ihtimali güçlenmektedir.1052 Nitekim BM tarafından Nisan 2015’te 

22,000’e ulaştığı duyurulan katılımın, aynı yılın Eylül ayında Batılı diğer istihbarat 

kuruluşları tarafından 33,000’i aştığı ileri sürülmüştür.1053 Daha güncel olarak, 

Radikalleşme Farkındalık Ağı’nın verilerine göre, 2017 itibariyle Suriye ve Irak’ta 

120’den fazla ülkeden 42,000’in üzerinde yabancı savaşçının bulunduğu 

                                                           
1050  Barrett, op.cit., 21-26. 
1051  Bakeer and Singleton, “Foreign Fighters…”, 13-16. 
1052  Haldun Yalçınkaya, “Yabancı Terörist Savaşçılara karşı Uluslararası İşbirliği: 

Türkiye’nin Tecrübesi”, ORSAM, 22 (Şubat 2015): 2-3, 8-10. 
1053  Gedalyah Reback, “UN: 22,000 Fighters From 100 Countries In Syria And Iraq,” The 

Times of Israel, 28 May 2015; Eric Schmitt ve Somini Sengupta, “Thousands Enter 
Syria to Join ISIS Despite Global Efforts,” The New York Times, 26 September 2015. 
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duyurulmuştur.1054 Dolayısıyla, Suriye krizi özelindeki yabancı savaşçı katılımına 
dair tutarlı bir değerlendirme, tüm bu değişkenlerin belirtildiği ve yalnızca muhalif 

saflardaki el-Kaide kökenli/bağlantılı radikal örgütlere katılımın değil, çatışmanın 

tüm saflarına yönelik katılımın dahil edildiği bir analizi gerekli kılmaktadır. 

2.2. Suriye Krizinde Rejim Safında Savaşan Yabancı Savaşçılar 

Suriye krizindeki yabancı savaşçı katılımına dair gerek uluslararası 

medyada, gerekse akademik yazında her ne kadar el-Kaide merkezli sabit bir 
yabancı savaşçı algısı yaygınlaşmışsa da, Suriye’deki krizin silahlı iç çatışmaya 

dönüştüğü ilk aşamadan itibaren Tahran yönetiminin askeri, lojistik, eğitim ve 

ekonomik desteğiyle Şii-çoğunluklu binlerce yabancı savaşçı Esad rejimi safında 

çatışmaya katılmakta ve kayıp vermektedir. Öyle ki, İran’ın bu desteği yalnızca 

İran uyruklu savaşçılarla da sınırlı olmayıp, başta Lübnan, Irak ve Afganistan 

olmak üzere dünyanın her yerinden çok sayıda ülkeden yabancı savaşçı 

seferberliğine dayalı geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.1055 Buna ek olarak, 
Suriye’deki rejim kuvvetlerine olan askeri desteği, 2015’in son çeyreğinde 

çatışmaya müdahalesini alenen ilan edişinden çok öncesine dayanan Moskova 

yönetiminin gönderdiği Rus uyruklu yabancı savaşçılar ve çatışmada kendine özgü 

hedefleri olmasına rağmen bu hedefleri rejimle askeri olarak karşı-karşıya 

gelmeden gerçekleştiren PKK-bağlantılı YPG’ye katılan yabancı unsurların varlığı, 

Suriye krizindeki yabancı savaşçı sorunsalının çok-taraflı bir mesele olduğunun 

kanıtı niteliğindedir. 

Suriye’de Mart 2011’de siyasi reform talepleriyle ayaklanan sivil 
protestoculara Esad rejiminin güç kullanımında bulunmasını kabullenemeyen 

çeşitli rütbelerden çok sayıda askerin düzenli ordudan ayrılması rejim 

kuvvetlerinde insan gücü bakımından kayda değer bir zayıflama yaratmış, ordudan 

ayrılanların büyük çoğunluğunun beraberindeki silah ve mühimmatla birlikte 

muhaliflere katılması sonucunda silahlanan muhalefetin ise güçlenmeye başladığı 

görülmüştür. Temmuz 2012’deki Halep savaşından itibaren kuzeyde Halep, 

güneyde Dera, Doğu’da Elbu Kemal ve merkezde Humus olmak üzere çok farklı 

cephelerde artan çatışmalar sonucu rejimin büyük şehirlerde yenilgiye uğratılması, 

muhaliflerin başkent Şam’a kadar ilerlemeleriyle sonuçlanmış ve Esad rejiminin 

askeri operasyon kapasitesinde belirgin bir gerileme görülmeye başlanmıştır. 2012 

sonuna kadarki süreçte, ordudan ayrılanların sayısı 100,000 civarına ulaşırken, 

rejim kuvetlerinin çatışmalarda verdiği kayıplar ise 9,000’i aşmıştır. Buna bir de 

çatışmalarda yaralanarak muharebe yeterliliğini kaybeden düzenli ordu 

personelinin sayısının da 22,000 civarına ulaştığının eklenmesi, Esad rejimine 

                                                           
1054  RAN, loc.cit. 
1055  Ruth Sherlock, “Iran Boosts Support to Syria,” The Telegraph, 21 February 2014. 
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bağlı askeri kuvvetlerde 2012 yılı sonlarında toplamda 130,000’in üzerinde bir fire 

verildiği sonucunu ortaya koymuştur.1056 Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde 

kontrolü ele geçiren muhaliflerin operasyonlarını başkent Şam’a kadar ilerletmesi, 

uluslararası toplumda 2012 sonu itibariyle hareket alanı oldukça daralmış olan 

Esad rejiminin devrileceği beklentilerinin artmasına yol açmıştır.1057 Böylesine bir 

ortamda, Beşar Esad’ın 6 Ocak 2013 tarihli basın açıklamasında, Suriye’de barışçıl 

çözüme yönelik mevcut iktidarın dikkate alınmadığı hiçbir siyasi çözüm 

girişiminin kabul edilmeyeceği ve ve krizin başlangıcından itibaren uygulanan 

askeri yöntemlerin “muhalefetteki teröristlerle mücadele” bağlamında 

sürdürüleceği şeklindeki meydan okuyan tavrı başlangıçta şaşırtıcı olmuşsa da, kısa 

sürede rejimin askeri kuvvetlerinde verilen fireyi yabancı savaşçı takviyesiyle 

telafi etmeye dayalı stratejisi gün yüzüne çıkmıştır.1058 

Gerçekten de, Suriye’deki çatışmanın başlangıcından beri İran’ın desteğiyle 

dünyanın dört bir yanından binlerce Şii-çoğunluklu yabancı savaşçı Suriye’de 

rejim safında çatışmaya katılmak üzere seferber edilmektedir. Medyada ve çoğu 

çalışmada Tahran’ın Esad rejimine olan bu desteğinin açıklanmasında genellikle 

mezhepsel ve ideolojik dinamikler referans gösterilse de, laik-sosyalist Esad 
rejiminin pan-Arap ideolojisi ile İran İslami rejiminin teokratik karakteri arasında 

tam anlamıyla bir ideolojik bağlantı kurulamayacağı gibi, Esad rejiminin Nusayri 
kimliği ile İran’daki Caferiliğin eş-anlamlı tutulması ise hatalı bir açıklamadır. 

Bunun yerine, İran’ın bölgede İsrail ve İran-karşıtı Sünni blok karşısında bölgedeki 

caydırıcı gücünü devam ettirebilmesi ve Şii topluluklara erişimi hususunda hayati 
rol oynayan bölgesel vekil gücü Hizbullah ile bağlantısını Suriye üzerinden 

gerçekleştirdiğinin hesaba katılması gerekmektedir. Dolayısıyla, Suriye’de İran-
karşıtı bir hükümetin iktidara gelmesi, İran’ın bölgesel güvenlik çıkarlarıyla 

uyuşmadığından, Tahran’ın Esad rejimine olan desteğini belirleyen asıl dinamiğin 

stratejik ve reel-politik çıkarlar olduğu teslim edilmelidir.1059  

Nitekim Suriye’deki krizin ilk aşamasından itibaren protestoların 

bastırılması için İran’ın Esad rejimine gönderdiği teknoloji ve istihbarat 
danışmanları ile özel güvenlik timlerinin yerini, isyanların silahlı iç çatışmaya 

dönüşmesiyle birlikte İslami Devrim Muhafızları’na bağlı askeri unsurlar, 

Hizbullah militanları ve başta Irak ve Afganistan olmak üzere çok sayıda ülkeden 

                                                           
1056  Oktay Bingöl ve Ali Bilgin Varlık, “Suriye İç Savaşında Askeri Durum,” Merkez 

Strateji Enstitüsü, Rapor No: 006, (2014): 6-18. 
1057  Conal Urquhart, “Syrian Government Forces Shell Rebel Positions Around 

Damascus,” The Guardian, 15 December 2012. 
1058  Richard Spencer, “Syrian President Bashar al-Assad Denounces Opposition As 

Armed, Murderous Criminals,” The Telegraph, 06 January 2013. 
1059  Phillip Smyth, “The Shiite Jihad In Syria And Its Regional Effects,” The Washington 

Institute, 138 (February 2015): 1-2. 
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seferber edilen Şii milis kuvvetler almıştır.1060 Tahran’ın desteğiyle seferber edilen 

bu savaşçılar arasında İran-uyruklu savaşçı kaynağını Devrim Muhafızları’na bağlı 

düzenli kuvvetler ile diğer İranlı paramiliter güçler oluşturmaktadır. Bu anlamda, 

özellikle 2003-sonrası Irak’ta Amerikan kuvvetlerine karşı Iraklı milislerin eğitim 

ve örgütlenmesindeki rolüyle tanınan Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım 

Süleymani öncülüğünde seferber edilen İranlı savaşçıların Suriye’deki varlığı 

muhalifler tarafından sıklıkla öne duyurulmasına rağmen, Tahran yönetimi 

tarafından kabul edilmemiştir. IŞİD’in Suriye’de artırdığı gücünü Irak’a 

genişletmesi ardından 2014’ün son çeyreğinde örgüte karşı ABD öncülüğünde 

başlatılan uluslararası mücadele stratejisi kapsamında Suriye’deki tüm yerel 

güçlerin müttefik olarak kabul edildiğinin ilan edilmesi ise Suriye’deki İranlı 

savaşçıların varlığında kayda değer bir artışı beraberinde getirmiştir. Nitekim, 2017 

itibariyle Suriye’de Esad rejimi safında savaşan İranlı savaşçıların sayısının 

15,000’e ulaştığı, sahada verilen İranlı kayıpların ise 500’ü aştığı 

kaydedilmiştir.1061    

Esad rejimi safındaki İran-destekli en etkili yabancı savaşçı kaynağını ise 

Tahran’ın bölgesel vekil gücü konumundaki Lübnan-merkezli Hizbullah örgütü 

oluşturmaktadır. Suriye’deki rejim kuvvetlerine cephe desteği vermek için 

gönderilen Hizbullah militanlarının önemli bir kısmının 2006’daki İsrail ile yapılan 

savaşta bizzat çatışma gerilla tecrübesi kazanmış savaşçılardan oluştuğunun hesaba 

katılması, Suriye’deki Hizbullah varlığının Esad rejimine olan desteğinin boyutunu 

netleştirmektedir. Özellikle piyade gücü, askeri keşif ve keskin nişancılık 

konularında rejim kuvvetlerine “tamamlayıcı güç” niteliğinde destek olan 

Hizbullah unsurlarının Suriye’deki varlığı, özellikle Mayıs-Haziran 2013’te 

gerçekleşen Kuseyr çatışmasında verdikleri cephe desteği neticesinde çatışma 

dengelerinin yıkılması beklenen rejim lehine dönmesini sağlamıştır.1062 
Hizbullah’a bağlı Lübnanlı militanların Esad rejimi safındaki varlığının 2017 

itibariyle 8,000 civarında olduğu, Suriye’de verdikleri kayıpların ise 2018 itibariyle 

1,200’ü aştığı duyurulmuştur.1063  

                                                           
1060  Ulutaş, Kanat ve Acun, loc.cit. 
1061  Majid Rafizadeh, “Iranian Soldiers in Syria,” Gatestone Institute, (November 2016); 

“Tehran: 2,100 Iranian Soldiers Killed In Syria and Iraq,” Middle East Monitor, 
07.03.2018. 

1062  Loveday Morris, “In Syria, Hezbollah Forces Mass Around Aleppo to Aid Assad,” 

The Washington Post, 2 June 2013; Ahmad Majidyar, “More Than 10,000 Afghans 
Sent By Iran To Syria Reported Killed And Injured,” Middle East Institute, 8 January 
2018. 

1063  Ali Alfoneh, “Hezbollah Battlefield Deaths Defending Assad Mount Up,” Newsweek, 
21 April 2017. 
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Suriye’de rejim safındaki İran-destekli yabancı savaşçı katılımının 

Hizbullah militanlarından sonra ikinci en etkili kaynağını ise Iraklı milis kuvvetler 
temsil etmektedir. 2003-sonrası Irak’ta Amerikan kuvvetlerine karşı çatışma 

tecrübesi edinmiş olan Iraklı Şii milisler, operasyonel açıdan Hizbullah militanları 

kadar profesyonel sayılmasalar da, Suriye’deki rejim kuvvetlerine –deyimi 
yerindeyse- cephede “taze kan” sağlamaktadırlar. Tahran’ın desteğiyle Suriye’de 

çatı örgütlenme şeklinde kurulan Ebu-Fadıl el-Abbas Tugayı altında örgütlenen 

Iraklı Şii milislerin çoğunlukla Şam’daki el-Seyyide Zeyneb Türbesi gibi Şiiler için 

kutsal sayılan mekanların saldırılara karşı savunulması söylemiyle çoğunlukla bu 

bölgelerde konuşlandıkları bilinmektedir. 2015 itibariyle Iraklı Şii savaşçıların 

Esad rejimi safındaki varlıklarının 10,000 civarına ulaştığı, Suriye’de verdikleri 

kayıpların ise 110’u aştığı iddia edildiyse de, IŞİD’in operasyonlarına yönelik 

Suriye-Irak arası çift-yönlü geçişlerin artması dolayısıyla sayıları hakkında 

güvenilir bir dataya ulaşılması güçtür.1064 

Hizbullah ve Iraklı Şii milislere ek olarak, Suriye’de Esad rejimi safındaki 

İran-güdümlü yabancı savaşçıların önemli bir diğer kaynağını ise Afgan Şiiler 

oluşturmaktadır. Çoğunluğu Kabil’in kuzeybatısında yer alan Bamyan şehri 

merkezli Hazara aşiretine mensup olan Afgan Şiiler, Esad rejimi safındaki en 

önemli Arap-olmayan yabancı savaşçı kaynağıdır. Öyle ki, tıpkı İranlılar gibi 

Oniki-İmamcı Şiiliğe mensup olan ve Hümeyni’nin velayet-i fakıh ideolojisine 

bağlı Hazaraların, Mayıs-Haziran 2013’te savaş dengelerinin rejim lehine 

değişmesinde dönüm noktası olarak kabul edilen Kuseyr savaşında, cephede 
Hizbullah ve Iraklı Şii milisler ile birlikte önemli rol oynadığı bilinmektedir.1065 
Suriye’de her geçen gün artar şekilde verdikleri yüksek kayıp miktarı dolayısıyla 

binlerce oldukları öne sürülen Esad rejimi safındaki Afgan Şii savaşçıların sayıları 

hakkında net bir rakam belirtilememekle beraber, genel olarak üç kaynaktan 

geldikleri ifade edilebilir. Buna göre, ilk grubu, Taliban rejiminin baskılarından 

kaçarak Suriye’ye sığınmış ve Mart 2011 öncesinden biri Suriye’de yaşamakta 

olan 2,000 civarındaki Şii Afgan mülteciler oluşturmaktadır. Çoğunluğu Hazara 

aşiretine mensup olan Suriye’deki Afgan Şii mültecilerin Mart 2011 öncesinde 

2,000 civarında oldukları tahmin edilmektedir.1066 İkinci grubu ise, yıllardır İran’da 

yaşamakta olan ve sayılarının 2011 öncesinde 1 milyon civarında olduğu bilinen 

                                                           
1064  Alfoneh, “Tehran’s Shia Foreign Legions.” Carnegie Endowment For International 

Peace. 30 January 2018. 
1065  Phillip Smyth, “Hizballah Cavalcade: The Lion Of Damascus, And Afghans, And 

Africans! Oh My!: Fighters From Exotic Locales In Syria’s Shia Militias,” 
Jihadology, 30 July 2013. 

1066  Ahmad Shuja, “Syria’s Afghan Trapped in A Double Crisis,” UN Dispatch, 28 
January 2013; Phillip Smyth, “Iran’s Afghan Shiite Fighters In Syria”, The 
Washington Institute, 3 June 2014. 
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Şii Afgan mülteciler oluşturmaktadır.1067 Üçüncü grubu ise, doğrudan 

Afganistan’dan devşirilenler ile İran ve Afganistan dışındaki ülkelerde yaşamakta 

olan Afgan mülteciler oluşturmaktadır.1068 Kasım 2013’ten itibaren, Suriye’deki 

rejim-yanlısı Afgan Şii savaşçıların İran ve Hizbullah desteğiyle kurulan Fatimiyun 

Tugayı altında örgütlenmeye başladıkları duyulmuştur.1069 Suriye’de rejim 

kuvvetleri safında savaşan Afgan Hazaraların sayısının 2018 itibariyle 10,000 

civarına ulaştığı ve Suriye topraklarında verdikleri kayıpların da 2,000’in üzerinde 

olduğu ileri sürülmüştür.1070  

Suriye krizinde rejim safındaki Tahran-destekli yabancı savaşçı kaynağı 

yalnızca İran, Lübnan, Irak ve Afganistan ile de sınırlı kalmamakta, Yemenli 

Husilerden, Bahreynli Şiilere ve hatta Somali’den Fildişi Sahili’ne kadar uzanan 

oldukça geniş bir alana yayılmaktadır.1071 Ağustos 2013’te yüzlerce Yemenli 

Husi’nin Suriye’deki çatışmada İran’ın desteğiyle rejim safında savaştıklarının 

ortaya çıkması, Şam’daki Seyide Zeyneb Türbesi’ni savunurken öldürüldükleri 

iddia edilen 8 Bahreynli ile 6 Kuveytli Şii’nin cenazelerinin Devrim Muhafızlarına 

bağlı üst-düzey askeri unsurların nezaretinde defnedildiğinin duyulması ve yine 

Haziran 2013’te Suriye’de öldürülen iki Şii savaşçının Tahran’ın desteğiyle bir 

Batı Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili’nden geldiklerinin öğrenilmesi Esad rejiminin 

arkasındaki İran-destekli yabancı savaşçı takviyesinin ne derece geniş bir 

coğrafyaya yayıldığının göstergesi niteliğindeki örneklerden bazılarıdır.1072  

Suriye’deki rejimin İran’ın desteği haricindeki önemli bir yabancı savaşçı 

kaynağını ise Suriye’deki çatışmaya başından beri müdahil olmasına rağmen 

2015’in son çeyreğinde alenen başlattığı askeri müdahalesi öncesinde Esad 

rejimine bağlı kuvvetlere desteğini gizli bir şekilde sürdüren Moskova yönetimi 

oluşturmaktadır. Çatışmanın ilk aşamalarından itibaren çoğunluğu paralı askerler, 

Rus ordusundan emekli askeri personel ile disiplin suçu nedeniyle görevden 

uzaklaştırılmış olan güvenlik güçlerinden oluşan Rus-uyruklu yabancı savaşçıların, 

Suriye’de “Slav Kolordusu” altında örgütlenerek rejim kuvvetlerine cephe desteği 

verdikleri bilinmektedir. 2013 sonlarında muhalifler tarafından yakalanan Rus 

paralı askerlerin Esad rejimi safında çatışmaya katılmak üzere Moskova yönetimi 

tarafından görevlendirildiklerini itiraf etmeleri, Rusya’nın Suriye rejimine yönelik 

                                                           
1067  Andrew Houk, “The Shia Factor for the Stabilization of Afghanistan: Iran and the 

Hazara,” The Stimson Center, 27 September 2010. 
1068  Meena Haseeb, “Afghans Involvement in Syria War to be Investigated: Mosazai,” 

Khaama Press, 8 April 2013. 
1069  Smyth, “Hizballah Cavalcade…” 
1070  Majidyar, loc.cit. 
1071  Smyth, loc.cit. 
1072  Ibid.; “Shi’ite Foreign Fighters in Syria,” The Meir Amit Intelligence and Terrorism 

Information Center, (2014): 25-26. 
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yabancı savaşçı desteğini üstü örtülü bir şekilde sürdürmeye çalıştığının kanıtı 

niteliğinde olmuştur. Nitekim Moskova’nın Suriye’deki askeri varlığının boyutu, 

2015 sonunda çatışmaya açık bir şekilde müdahil olmasının ardından önemli 

ölçüde artmıştır.1073  

Esad rejiminin ilginç bir diğer yabancı savaşçı kaynağını ise Türkiye’de 

gerçekleştirdiği terör faaliyetleri dolayısıyla Türkiye ve birçok ülkenin terör örgütü 

olarak ilan ettiği Devrimci Halk Kurtuluş Partisi’nin silahlı kolu olan DHKP-C 
isimli yapılanmaya bağlı Türk unsurlar oluşturmaktadır. Terörist yapılanma 

bünyesindeki çok sayıda Alevi militanın eski THKP-C liderlerinden olan Mihraç 

Ural liderliğinde Suriye’de kurulan “Suriye Mukavemeti” (Suriye Direniş 

Teşkilatı) bünyesinde Lazkiye’nin kuzeyindeki askeri kamplarda eğitilip, Esad 

rejimine destek vermek amacıyla silahlandırıldığı duyulmuştur. Örgüt Esad 

rejimine olan desteğini her ne kadar inkar etse de, muhalif kaynaklar Mart 2013’te 

Türkiye’nin Yayladağı sınırına yakın bölgede yaşanan çatışmalarda ölen 4 rejim-
yanlısı askerin üzerinden Türk parası ve örgüte ait bayrakların çıktığını 

bildirmiştir.1074  

Suriye’deki çatışmanın başlangıcından beri izlediği stratejide kendine özgü 

bir gündemi olan fakat hedeflerini gerçekleştirirken rejim kuvvetleriyle askeri 

anlamda karşı karşıya gelmemeye özen gösterdiği için çatışmanın üçüncü bir tarafı 

olarak kabul edilebilen ve hatta IŞİD ile mücadele kapsamında uluslararası toplum 

tarafından müttefik olarak görülmesi neticesinde örgüte karşı çatışmalarda rejime 

avantaj dahi sağladığı dolayısıyla IŞİD ve diğer muhaliflere karşı rejim 

kuvvetlerinin yanında değerlendirilebilmesi mümkün olan PKK-bağlantılı 

PYD’nin silahlı kolu YPG’ye katılım ise Suriye krizindeki yabancı savaşçı 

sorunsalının bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Başta Almanya olmak üzere, 

birçok Avrupa ülkesinden yüzlerce yabancı savaşçının sahadaki diğer YPG 

unsurlarının yanında aktif olarak cephede yer aldığı bilinmektedir.1075 “Devleti 

olmadığı için ötekileştirilen Kürtleri savunma” söylemine dayalı motivasyonla 

örgüte katılan yabancı savaşçıların sayısının 2015 itibariyle 400 civarında olduğu 

belirtilmiştir.1076 YPG’ye katılan yabancı savaşçıların genel olarak “Rojava 

Aslanları” isimli askeri birlik altında örgütlendiği bilinmekle birlikte, örgütün 

                                                           
1073  Maria Antonova, “Russian Mercenaries, A Secretive Weapon In Syria”, The Times of 

Israel, 17 February 2018. 
1074  İsmail Umut Arabacı, “İşte DHKP-C’nin Suriye Üssü”, Sabah, 31 Mart 2013. 
1075  Değer Akal, “Avrupa’nın Yabancı Savaşçılar Endişesi,” Deutsche Welle, 17 Şubat 

2018. 
1076  “3 Kıtadan Geldiler: PYD’li Teröristler Bakın Nereden,” A Haber, 01.03.2018. 
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kadın katılımcılara özel “YPJ” isimli ayrı bir örgütlenmesinin dahi bulunduğu ileri 

sürülmüştür.1077   

3. ULUSLARARASI TOPLUMUN GÜVENLİK ENDİŞESİ: GERİ-
DÖNEN YABANCI SAVAŞÇILAR 

Herhangi bir ülkede patlak veren bir iç çatışmaya katılan yabancı 

savaşçıların teşkil ettiği güvenlik tehdidinin boyutunun analiz edilmesinde, 

katılımın miktarı ve niteliği ile çatışmanın karakteristiği gibi çok çeşitli 

dinamiklerin belirleyici etkisi söz konusudur. Yine de, yabancı savaşçı sorunsalının 

en genel haliyle çatışmanın uzaması ve çatışma ülkesinin sınırlarını aşması 

düzeyinde tehdit arz eden bir mesele olduğundan söz edilebilmektedir.1078 Bugün 

Suriye krizi özelinde gerçekleşen yabancı savaşçı katılımına yönelik ise 

uluslararası toplumdaki başlıca güvenlik kaygısı, Suriye ve Irak’ta çatışmaya 

katılan yabancı savaşçıların ülkelerine geri döndüklerinde saldırı düzenleme 

potansiyeli taşıdıkları üzerine kuruludur.  

Bu anlamda, savaşmak için Suriye’ye gidenlerin tümünün El-Kaide 
bağlantılı örgütlere katıldığı veya ülkelerine geri döndüklerinde mutlak suretle 

saldırı düzenledikleri konusunda kesin bir genelleme olmamakla birlikte, birçok 

araştırmada dönenlerin tümünün edindikleri radikal görüş ve savaş tecrübesi 

çerçevesinde yeni katılımcılar için model teşkil ederek radikalleşmeye katkıda 

bulunduklarına dikkat çekilmektedir.1079 Öyle ki, çok sayıda uzman tarafından, 

yabancı bir ülkede savaşıp kendi ülkesine geri dönenlerin yeni katılımcılara 

rehberlik etme potansiyelleri açısından radikalleşme üzerinde aşırılıkçı örgütlerin 

kullandıkları en yaygın yöntem olan internet propagandasından bile daha büyük bir 

etkiye sahip oldukları iddia edilmektedir.1080 Bununla beraber, Suriye ve Irak’taki 

çatışmaya katılan yabancı savaşçıların önemli bir kısmının ise, özellikle IŞİD’in 

Haziran 2014’teki sözde halifelik ilanının ardından, evlenme veya ailesiyle birlikte 

hilafet altında yaşamaya karar verme suretiyle çatışma bölgesine yerleşerek, kendi 

ülkelerine dönmekten vazgeçtikleri de bilinmektedir.1081 Bu noktada, bir ülkede 

patlak veren çatışmaya katılan yabancı savaşçıların izleyebilecekleri potansiyel 

süreçlere yönelik Uluslararası Terörle Mücadele Merkezi (ICCT) tarafından 

                                                           
1077  Adam Taylor, “How western Foreign Fighters Are Being Recruited Online To Join 

Kurds Against Islamic State,” The Washington Post, 24 November 2014. 
1078  Skidmore, op. cit., 7.; Kardaş ve Özdemir, op.cit., 8-9. 
1079  Barrett, op.cit., 21.; Skidmore, op.cit., 8. 
1080  Clinton Watts, “Beyond Iraq and Afghanistan: What Foreign Fighter Data Reveals 

about the Future of Terrorism,” Small Wars Journal, (17 April 2008): 1. 
1081  Serhat Erkmen, “Suriye ve Irak’ta Savaşan Türkiyeli Mücahitler,” Al-Jazeera Türk, 25 

Mayıs 2015.; Barrett, op. cit., 22. 
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oluşturulan model, Suriye ve Irak’taki katılımın teşkil ettiği olası tehditlerin 

anlaşılmasında oldukça açıklayıcı bir çerçeve çizmektedir. Buna göre, herhangi bir 

ülkedeki çatışmaya katılan yabancı savaşçılar, çatışmada hayatlarını 

kaybetmedikleri sürece, çatışma devletinde kalmayı veya ayrılmayı tercih 
edebilmektedirler. Çatışma devletinde kalmayı tercih eden yabancı savaşçılar 

sahada tekrar saldırı faaliyetlerini sürdürme potansiyeline sahipken, çatışma 

bölgesinden ayrılmayı seçenler ise kendi ülkelerine geri dönmeyi veya başka 

üçüncü bir ülkeye gitmeyi tercih edebilmektedirler. Böylece, çatışma bölgesinden 

ayrılan yabancı savaşçılar anavatanlarında veya üçüncü bir ülkede terör eylemi 

düzenleme tehdidini sürdürürken, tekrar aynı veya başka bir ülkedeki çatışmaya 

katılmaya da karar verebilmektedirler.1082  

Kendi ülkesi dışında patlak veren bir çatışmaya katılan kişilerin izledikleri 

süreçteki bu karmaşık ve çok-boyutlu olasılık ağına rağmen, Brüksel’deki Mayıs 

2014 tarihli Yahudi müzesi saldırısının ve Ocak 2015’teki Paris saldırılarının 

faillerinin IŞİD üyesi Fransız vatandaşları olduklarının ortaya çıkması, Suriye ve 

Irak’taki çatışmaya katılan yabancı savaşçıların ülkelerine dönerek saldırı 

düzenleme ihtimallerine yönelik Avrupalı endişeleri güçlendiren örnekler 

olmuştur.1083 Nitekim, tarihi süreçte çoğunlukla çatışmanın göreli olarak zayıf 

tarafı şeklinde nitelenen safına katıldıklarından kamuoyu nezdinde saldırıya 

uğrayan tarafa destek olmak için “canını feda eden gönüllü kahramanlar” şeklinde 

pozitif bir değerlendirmeye konu olan yabancı savaşçılar, bugün uluslararası 

terörizmin yeni nesil aktörleri olarak görülmektedir. Zira Sovyetler Birliği’nin 

1979’daki Afganistan işgalinde komünistlerin saldırısına uğrayan Müslümanları 

savunmak için hiçbir çatışma tecrübesine sahip olmadan Afganistan’a akın etmiş 
mücahitler ile bugün özel istihbarat ve saldırı teknikleri konusunda radikal 

örgütlerce profesyonelce eğitilerek sahaya çıkarılan yabancı savaşçılar ve hatta 

çatışmayı saha dışına taşımakla görevlendirilen geri dönenler bir 

tutulamamaktadır.1084  

Gelinen noktada, IŞİD’e katılan Avrupalı savaşçıların ülkelerine geri 

döndüklerinde terörist faaliyetlere başvurma potansiyellerine yönelik artan Batılı 

endişe, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde 2011’den beri faaliyette olan Radikalleşme 
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Tecrübesi (2014-2016),” Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Rapor No: 210, 
(2017 Haziran): 11-15; Ferhat Ünlü, “Yeni Nesil Teröristler”, Sabah, 8 Ocak 2017. 
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Farkındalık Ağı’nın yetersiz işlediği düşüncesine dayalı olarak Batılı hükümetlerin 

giriş-çıkış ve transit geçişlerin kontrolünün güçlendirilmesine yönelik havaalanı ve 

sınır denetimlerini artırmaları ve ayrıca hem katılımın hem de geri dönüşlerin 

caydırılmasına yönelik katı bir takım yasal düzenlemelere başvurmalarıyla 

sonuçlanmıştır.1085  

Ancak Suriye muhalefetindeki radikal örgütlere yönelik artan Batılı 

endişenin, Suriye’de tırmanan güvenliksiz durumdan ziyade, yabancı savaşçı 

statüsüyle Suriye’ye giderek bu örgütlere katılan Batılı vatandaşların ülkelerine 

döndüklerinde terörist faaliyetlerde bulunma tehdidi üzerine kurulu olduğunun 

altının çizilmesi gerekir.1086 Zira Suriye’deki çatışmanın başlangıcından beri 

izlediği düşük-profilli Ortadoğu politikası dolayısıyla sahada tırmanan 

radikalleşmeye yönelik açık bir pozisyon almaktan çekinen ABD’yi harekete 

geçiren faktörün, Suriye’de bulunan Amerikan vatandaşlarının IŞİD tarafından 

katledildiğinin duyulması ve örgütün Maliki yönetiminin kutuplaştırıcı politikaları 

dolayısıyla dağılmanın eşiğine gelen Irak’taki ilerlemeleri olduğu hatırlatılmalıdır. 

Öyle ki, Suriye’ye müdahale için kimyasal silah kullanımıyla tanımladığı “kırmızı-
çizginin” Ağustos 2013’te aşıldığının kanıtlanmasının ardından dahi kimyasal 

tasfiyesi karşılığında rejime yönelik müdahalesizliğini sürdüren ABD, Suriye’de 

artırdığı gücünü Irak’a da genişleten IŞİD’in Haziran 2014’teki Musul işgaliyle 

birlikte halifelik ilanına karşın örgüte yönelik herhangi bir mücadele stratejisi 

bulunmadığını duyurmuştur. Her ne kadar 8 Ağustos 2014 tarihinden itibaren 

Irak’taki IŞİD mevzilerine yönelik hava saldırıları başlatıldıysa da, ABD’nin bu 

müdahalesi örgüte karşı kapsamlı bir mücadele stratejisinden ziyade Iraklı Kürtleri 

ve Şii milisleri desteklemeye yönelik bir hava operasyonundan ibaret olup, 

Suriye’yi içermemiştir. Ancak, Eylül ayı başında Suriye’deki iki Amerikan 

gazetecinin kafalarının kesildiği videoyu yayınlayan örgütün, Irak’ta Kerkük 

çevresinde yoğunlaştırdığı operasyonları sonucunda Erbil sınırına dayanarak Iraklı 

Kürtleri tehdit etmeye başlaması, Amerikan yönetiminin 10 Eylül 2014 tarihinde 

IŞİD’e karşı Suriye ve Irak’ta yürütülecek olan mücadele planını duyurmasıyla 

sonuçlanmıştır.1087 Aynı şekilde, çatışma bölgesindeki ölü sayısının 200.000’lere 

ulaştığı Ağustos 2014’te dahi Suriye’deki kaosa yönelik tepkilerini söylem 

düzeyiyle sınırlı tutan Avrupalı hükümetlerin de, Brüksel’deki Mayıs 2014 tarihli 

Yahudi müzesi saldırısının failinin IŞİD üyesi bir Fransız vatandaşı olduğunun 

                                                           
1085  Derya Kap, “AB ve Türkiye’nin IŞİD ve Yabancı Savaşçılarla Mücadele Politikası,” 

İktisadi Kalkınma Vakfı, 108, (Ocak 2015): 4. 
1086  Hatahet, op.cit., 8-9. 
1087  Ferhat Pirinççi, Oytun Orhan ve Bilgay Duman, “ABD’nin IŞİD Stratejisi Ve Irak İle 

Suriye’ye Olası Yansımaları,” ORSAM, Rapor No: 191, (Eylül 2014): 7, 10-11 
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ortaya çıktığı Eylül 2014’ten itibaren “örgütle mücadele bağlamında” krize 

müdahil olmaya başlamaları bu anlamda açıklayıcıdır.1088  

Nitekim IŞİD’in yok edilmesine yönelik Eylül 2014’te ABD öncülüğünde 

kurulan uluslararası koalisyonun hava saldırılarına dayanan askeri mücadele, 

örgüte yönelik yabancı savaşçı katılımının hukuki açıdan caydırılması ve 

cezalandırılmasına yönelik BMGK nezdinde alınan 2178 sayılı karara dayalı yasal 

mücadele ile desteklenmiştir. Gelinen noktada, uluslararası koalisyonun 2014’ün 

son çeyreğinde başlattığı hava saldırılarının sahadaki yerel unsurlarca 

desteklenmesi neticesinde örgütün Suriye ve Irak’ta tasfiye edilmesi hedeflenirken, 

2178 sayılı BMGK kararı uyarınca Eylül 2014’ten itibaren yürürlüğe sokulan 

önlemlerin, “seyahatlerin daha yakından izlenmesi”, “şüpheli pasaportlara el 

konulması” ve hatta “yakalananların vatandaşlıktan çıkartılması” gibi daha sıkı 

yasal düzenlemelerle artırılmasını getirmiştir.1089 Ne var ki, IŞİD ile bire-bir askeri 
mücadeleye girmenin yeni katılımların önlenmesinde ve örgütün tasfiyesinde tek 

başına yetersiz bir strateji olması bir yana, BMGK’nın 2178 sayılı kararına dayalı 

olarak ulusal hükümetler nezdinde alınan damgalama veya vatandaşlıktan çıkarma 

gibi katı yasal tedbirlerin yabancılaşmayı daha da tırmandırarak radikalleşmeye 

katkıda bulunma riski söz konusudur. Kaldı ki, 2178 sayılı BMGK kararı 

içeriğindeki bir takım eksik ve muğlak yönleri dolayısıyla soruna somut bir çözüm 

getirmekten uzak bir karardır.  

 Her ne kadar IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon öncülüğünde başlatılan 

askeri operasyonların ilk sekiz ayında örgüte bağlı 10,000’den fazla militanın 

öldürüldüğü ilan edildiyse de, Amerikan istihbaratının Eylül 2015 itibariyle örgüte 

katılan yabancı savaşçı sayısının 30,000’in üzerine çıktığını duyurması, örgütle 

bire-bir askeri mücadelenin yeni katılımları önlemekte yetersiz olduğunun önemli 

bir kanıtı niteliğindedir.1090 Bununla birlikte, uluslararası koalisyon öncülüğündeki 

operasyonlar neticesinde Temmuz 2017’de IŞİD’in Musul’dan tasfiye edilmesi ve 

Rakka ile Deyrizor bölgelerindeki kontrolün geri alınması dolayısıyla örgütün 

kontrol alanının daraltıldığı ve buna bağlı olarak katılımın da yavaşladığı burada 

not edilmelidir. Ancak IŞİD’e katılımdaki bu yavaşlama, örgütün militan sayısında 

azalma olduğu anlamına gelmemektedir. Nitekim IŞİD’e katılım konusunda Suriye 

ve Irak’ta çalışmalar yürüten BM Uzman Heyeti’nin Ağustos 2018’de Güvenlik 

Konseyi’ne sunduğu raporda, örgütün 2017 sonlarında uğradığı askeri yenilgiye 

                                                           
1088  Neil Maclucas, “U.N. Says Syria Deaths Near 200,000,” The Wall Street Journal, 22 

August 2014. 
1089  United Nations, Security Council, “Security Council Unanimously Adopts Resolution 

Condemning Violent Extremism, Underscoring Need To Prevent Travel, Support For 
Foreign Terrorist Fighters,” 24 September 2014.; Kardaş ve Özdemir, op.cit., 9-10. 

1090  Eric Schmitt ve Somini Sengupta, “Islamic State Adds 30,000 Recruits in Syria,” The 
Boston Globe, 27 September 2015. 
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rağmen Suriye ve Irak’taki militan sayısının 20,000 ile 30,000 aralığında 

seyrettiğine yer verilmiştir.1091 Raporda ayrıca, Suriye ve Irak’ta çatışmaya katılıp 

ülkelerine geri dönen yabancı savaşçıların miktarının ve teşkil ettiği güvenlik 

tehdidinin, uluslararası toplumda bu kişilere yönelik mevcut güvenlik endişesini 

karşılamayacak düzeyde olduğu belirtilmektedir. Bu anlamda, Soufan Group’un 

2017’de yayınladığı rapor da geri dönen yabancı savaşçıların toplam sayısının en 

fazla 5,600 civarında olduğu ve hatta bunun büyük çoğunluğunun da ya hapse 

atılarak kontrol altında tutulduğu ya da sınır dışı edildiğini bildirmektedir.1092 
Bununla birlikte, Amerikan-merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin Ağustos 2017’de 

gerçekleştirdiği bir anket çalışmasına göre, 2017 yılının küresel sorunlar listesinde 

IŞİD-merkezli terör saldırısı tehdidi, küresel ısınmayı dahi gerisinde bırakarak 

sıralamanın en başında yer almıştır. Birkaç bin üyeden oluşan bir örgütün teşkil 

ettiği tehdidin tüm insanlığın yok olmasına neden olabilecek küresel ısınma gibi bir 

tehditten daha fazla önemsenmesi, IŞİD’in korku ve dehşet yayma propagandasının 

oldukça başarılı çalıştığını göstermektedir. Ancak uluslararası toplumda IŞİD-
merkezli terörizme yönelik katlanarak büyüyen endişeye rağmen, bu denli orantısız 

bir güvenlik tehdidi arz eden örgütün bire-bir askeri mücadeleyle tasfiye 

edilemeyeceği konusunda kuşku yok denecek kadar azdır.1093  

Herhangi bir meseleye yönelik somut bir çözüm üretilebilmesi, öncelikle o 

meselenin varlığını sürdürdüğü mevcut koşulların sorgulanmasını gerekli 

kılmaktadır. Bugün IŞİD-merkezli yabancı savaşçı radikalizminin teşkil ettiği 

güvenlik tehdidine yönelik başlatılan yasal ve askeri mücadelenin temel 

dayanağını, kavramın tanımlandığı ve gerekli tedbirlerin öngörüldüğü BMGK’nın 

2178 sayılı kararı oluşturmaktadır. Kararda öngörülen tedbirlerin alınmasına 

rağmen yabancı savaşçı radikalizmine dayalı terör tehdidi bugün halen varlığını 

sürdürmekteyse, çözüm-odaklı bir strateji geliştirilebilmesi için mevcut tedbirlerin 
sorgulanarak eksiklerin tespit edilmesi ve yeni alternatiflerinin tanımlanması 

gerekmektedir. Bu bağlamda, yabancı bir ülkede patlak veren bir çatışmaya 

katılmak üzere ülkesini terk eden kişileri “gönüllülük” esası yerine “teröre ortak 

olma” koşuluna dayalı tasnif ederek “yabancı terörist savaşçılar” şeklinde 

tanımlayan 2178 sayılı BMGK kararı, yabancı savaşçı kavramına “terörist” 

ifadesini ekleyerek meselenin suç niteliğinde bir olgu olduğuna dikkat 

çekmektedir. Ne var ki, kavramın hukuki boyutuna katkıda bulunmak amacıyla 

“terörist” ifadesini ekleyen kararda, terörün hangi kapsamda ele alındığı ve radikal 

örgütlere katılmadan çatışmaya dahil olan veya çatışmaya katılmasına rağmen terör 

suçu işlemeyen yabancı kişilerin yabancı terörist savaşçı olarak 

                                                           
1091  Edith M. Lederer, “UN Report: Up to 30,000 Islamic State Members in Iraq, Syria,” 

US News, 13 April 2018.  
1092  Barrett, “Beyond the Caliphate…”, 1-9. 
1093  Ibid., 6-7. 
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nitelenip/nitelenemeyeceği belirsiz olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 

çatışmanın ilk aşamalarından beri sahada görmezden gelinemez bir yer teşkil 

ediyor olmalarına rağmen, yabancı savaşçılar üzerine yapılan son zamanlardaki 

değerlendirmelerde çok sınırlı da olsa yer almaya başlayan 18 yaş altındaki 

“yabancı çocuk savaşçıların” söz konusu kararda tanımlanan suç kapsamında ne 

derece yargılanabilecekleri de kararda belirsiz bırakılmış bir diğer önemli 

noktadır.1094  

Öte yandan, giriş bölümünde IŞİD ve Nusra Cephesi başta olmak üzere el-
Kaide bağlantılı/kökenli radikal örgütlerin referans gösterildiği karardaki 

yaptırımların çatışmanın saflarına yönelik katılım için de bağlayıcılık teşkil edip 

etmediği önemli bir başka belirsizliktir. Zira çatışmadaki yabancı savaşçı 

katılımının muhalif saflardaki radikal örgütlerden ibaret olmamasına rağmen 

uluslararası toplumdaki el-Kaide merkezli tehdit algısı nedeniyle, gerek İran ve 

Rusya’nın desteğiyle rejim safına, gerekse çatışmanın üçüncü bir tarafı olarak 

görülebilen PKK-bağlantılı YPG’ye yönelik katılım gözardı edilmektedir. Esasında 

Suriye’deki çatışmanın en başında el-Kaide bağlantılı unsurların sahada yok 

denecek kadar az olup, yabancı katılım daha çok Arap Baharı olarak adlandırılan 

devrimler sürecinde Suriye’de de değişim yaşanacağı inancıyla Mısır, Tunus ve 

Libya’dan gelen ve herhangi bir radikal gruba bağlı olmayan savaşçılardan 

oluşmaktaydı. Fakat Esad rejiminin sivillere yönelik güç kullanımı karşısında 

uluslararası toplumun tepkisizliğini sürdürmesi, ortaya çıkan güç boşluğundan 

faydalanan el-Kaide bağlantılı radikal örgütlerin muhalifler arasında destek 

bulacağı uygun zemini oluşturmuştur. Dolayısıyla, Suriye krizi özelindeki yabancı 

savaşçı katılımının önlenmesine yönelik geliştirilen bir stratejinin çözüm odaklı 

olabilmesi için öncelikle çatışmanın tüm taraflarına yönelik katılımın hesaba 

katılması gerekmektedir. Katılımın yalnızca el-Kaide merkezli değerlendirildiği bir 

stratejide, katılım durdurulsa ve hatta el-Kaide unsurları tamamen tasfiye edilse 
dahi sahada uzun bir dönem çatışma tecrübesi edinmiş ve birbirine karşı şiddet-
yanlısı tutumları keskinleşmiş iki mezhepsel kimlik arasındaki gerilimin nasıl 

çözülebileceği belirsizdir. Bu durum, 2003-sonrası Irak’ta görülmüş, oluşturulan 

yeni siyasi sistemden dışlanan Sünnilerin her ne kadar 2007’den itibaren geçici bir 

süreliğine sisteme tekrar-entegrasyonu sağlanmaya çalışılmışsa da, Amerikan 

kuvvetlerinin 2011 yılında ülkeden çekilmesiyle birlikte merkezi yönetimin tekrar 

bu kesimlere yönelik dışlayıcı politikalara başvurması, radikal örgütlerin “Şii-
ağırlıklı Bağdat yönetimine karşı Sünni kimliğin savunulmasına” dayalı seferberlik 

çağrılarının yeniden destek bulmasına yol açmıştır.1095 Aynı yıl, Suriye’de patlak 

                                                           
1094  Süleyman Özar, “Yabancı Terörist Savaşçılara İlişkin BM Güvenlik Konseyi 

Kararının (UNSC R. 2178) Kavram ve Kapsamı,” Adalet Dergisi, 52, (Mayıs 2015).  
1095  Recep Tayyip Gürler ve Ömer Behram Özdemir, “IŞİD: Irak’ta Yerli Suriye’de 

Yabancı,” Ortadoğu Analiz, 6/63, (Temmuz-Ağustos 2014): 58-60; Pirinççi, Orhan ve 
Duman, loc.cit.  
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veren çatışma ise yabancı Şii kuvvet-destekli rejimin artan saldırıları karşısında 

uluslararası toplumun Sünni çoğunluktaki Suriyeli muhalifleri savunmadaki 

isteksizliği dolayısıyla radikal örgütlerin savunmacı seferberlik çağrılarının destek 

bulabileceği yeni bir oyun sahasını temsil etmiş ve bugün Irak’ı da içine alarak 

tırmanan çatışmanın temelini oluşturmuştur.1096 

Bugün gelinen noktada, çatışmanın hiçbir safının maddi ve manevi 

maliyetine katlandığı kazanımlarından vazgeçmeye veya kayıplarının telafi 

edilmemesini kabullenmeye ikna edilemeyeceği açıktır. Dolayısıyla, Suriye 

krizindeki yabancı savaşçı seferberliğine dayalı radikalleşmenin minimize 

edilmesinde öncelikle sahadaki tüm kesimlerin çıkarlarının gözetildiği sosyal ve 

siyasal dönüşümün gerçekleşeceğine odaklanılmalıdır. Bu dönüşümün rejimin 
devamıyla sağlanabilmesinin mümkün olmadığı artık net bir şekilde ortada 

olduğundan, uluslararası toplumun Suriye’deki çatışmanın devamı üzerinden 

tanımladıkları çıkar-odaklı rekabet politikalarını bir kenara bırakarak, meseleyi 

uluslararası örgütlenmeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çözüm-
odaklı politikalar geliştirerek ele alması gerekmektedir. Geri dönüşlerin 

caydırılmasına yönelik damgalama veya vatandaşlıktan çıkarma gibi katı yasal 

düzenlemeler, çatışma sahasında devletsiz bırakılan yabancı savaşçıların radikal 

eğilimlerini sürdürme potansiyeline sahiptir. Bu durum, 1980-sonrası Afganistan 

örneğinde tecrübe edilmiştir. Öyle ki, Kızıl Ordu’nun geri çekilmesi sonrasında 

devletsiz kalan yabancı savaşçılar, radikal akımların sahada destek bulmasını 

kolaylaştırarak, daha sonra Bosna ve Afganistan’da patlak veren çatışmalara 

katılım için potansiyel hedefi temsil etmişlerdir. Aynı şekilde, 11 Eylül saldırıları 

sonrasında ABD’nin “uluslararası terörle mücadele” söylemine dayalı başlattığı 

Afganistan ve Irak operasyonları çerçevesinde yürüttüğü etnik ve dini yapıları 

gözardı eden politikaları neticesinde, Afganistan-merkezli el-Kaide radikalizmi 
2001 yılı sonrasında önce Pakistan’da, 2003 yılı sonrasında ise Irak’ta destek 

bulmuştur. Dolayısıyla, geri dönenlerin radikal düşünce ve eğilimlerden 

arındırılarak topluma tekrar kazandırılması için etkin rehabilitasyon programları ve 

istihdam olanakları geliştirmeye odaklanılmalıdır. Bu aşamada ulusal hükümetlerin 

yetersiz kaldığı noktalarda sivil toplum kuruluşlarının da devreye sokulması süreci 

kolaylaştırıcı bir etki sunacaktır. Kaldı ki, radikalleşmeyle mücadeleye yönelik 

etkin mekanizmalar geliştirilebilmesi noktasında, katılımı teşvik eden koşullar ve 

sahadaki dinamikler hakkında kesin bilgi sunabilecek birincil kaynağı, edindikleri 

tecrübelerden yararlanılması bağlamında geri dönenlerin bizzat kendileri temsil 

etmektedir.1097 

Benzer şekilde, radikal örgütlerin sahadaki varlığının ve yaydığı tehdidin 

minimize edilmesinde de yalnızca bire-bir askeri mücadele yerine sosyo-politik 

                                                           
1096  Hatahet, op.cit., 3-5. 
1097  Kap, op.cit., 4-5, 14-17. 
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dinamiklerin de belirleyici olduğu çok-boyutlu bir mücadele stratejisi 

geliştirilmelidir. Zira kökeni Irak’ta 2010 itibariyle yok olmak üzere olan El-Kaide 
bağlantılı Irak İslam Devleti (IİD) örgütüne dayanan IŞİD’in, Suriye ve Irak’ta 

yaşanan siyasi boşluktan faydalanarak arttırdığı gücünü, yabancı ülkelerdeki 

toplumsal açıkları kullanarak giriştiği savaşçı toplama faaliyetleriyle desteklemesi 

sonucunda bugün dünyanın en tehlikeli terör örgütü konumuna ulaştığı 

unutulmamalıdır. Örgütün yabancı savaşçı katılımın teşvik edilmesinde kullandığı 

radikal söylemi zayıflatmaya yönelik bir karşıt-söylem üretilmesi mücadelenin 

sosyal boyutunun güçlendirilmesi için uygun bir yöntem olarak görünmektedir. Bu 

anlamda, vatandaşlık kimliğini güçlendiren ulusal birlik politikalarının 

desteklenmesi, savunmacı seferberlik söylemine dayalı ulus-aşırı radikalizme karşı 

en etkili alternatiftir. Zira vatandaşlık bağları güçlü bir bireye kıyasla, devletsiz bir 

bireyin ulus-aşırı radikal akımlara katılma potansiyeli daha yüksektir.1098 

SONUÇ YERİNE:  

Suriye krizindeki yabancı savaşçılar meselesi, özellikle Suriye ve Irak’taki 

çatışmaya katılıp ülkelerine döndüklerinde saldırı düzenleme potansiyeli taşıdıkları 

dolayısıyla geri-dönen savaşçılar bağlamında, uluslararası toplumun son yıllarda 

küresel terörizm konusundaki başlıca endişe kaynağı haline gelmiştir. Gelinen 

noktada, bir yandan ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun örgüte 

karşı başlattığı bire-bir askeri mücadele ile örgütün sahada tasfiye edilmesi 
hedeflenirken, diğer yandan Eylül 2014’te alınan 2178 sayılı BMGK kararı 

doğrultusunda kararda “terörist” ifadesi eklenerek tanımlanan yabancı savaşçıların 

teşkil ettiği güvenlik tehdidiyle mücadelede ulusal hükümetlerin sorumlu oldukları 

“gidiş-geliş ve transit geçiş denetimlerinin artırılması”, “şüphelilerin pasaportlarına 

el konulması” ve “yakalananların ağır hapis cezalarına çarptırılması” gibi yasal 

düzenlemeler öngörülmüştür. Ancak, çatışma sahasındaki aşırılıkçı örgütlerle 

birebir askeri mücadelenin sahadaki radikalleşmeyi sonlandırmakta tek başına 

yetersiz bir strateji olması bir yana, “şüphelilerin pasaportlarına el konulması” veya 

“tespit edilenlerin vatandaşlıktan çıkarılması” gibi düzenlemeler katılımı 

önlemekten ziyade radikalleşmeyi daha da tırmandırma potansiyeline sahiptir. 

IŞİD’in tasfiye edilmesi ve çatışma durumunun sona erdirilmesi durumunda dahi, 

sahada radikal görüş ve/veya çatışma tecrübesi edinmiş yabancı savaşçıların tekrar 

aynı veya başka bir ülkede teşkil edeceği terör tehdidi 1980-sonrası Afganistan ve 

2003-sonrası Irak örneklerinde tecrübe edilmiştir. Öte yandan, Suriye krizindeki 

yabancı savaşçı sorunsalı IŞİD ve el-Kaide merkezli tehdit algısıyla 

güvenlikleştirilirken, sürecin en başından beri rejim safına olan yabancı savaşçı 

katılımının gözardı edilmektedir. Bu durum, İran’ın desteğiyle dünyanın dört bir 

yanından seferber edilen Şii-çoğunluklu yabancı savaşçıların, Moskova yönetimine 

                                                           
1098  Malet, op.cit., 110-114. 
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bağlı Rus unsurların ve rejime sağladığı dolaylı avantaj dolayısıyla belki de 

çatışmanın üçüncü bir tarafı olarak nitelendirilebilen PKK-bağlantılı PYD’nin 

silahlı kolu olan YPG’ye katılan yabancı unsurların sahadaki varlığının ne olacağı 

sorusunu yanıtsız bırakmakta ve radikalleşmenin sahada kendi kendini yenileme 

riskini mümkün kılmaktadır. Çözüm, radikalleşmeyle mücadelenin sosyal ve siyasi 

boyutlarının da hesaba katıldığı bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası düzeyde 

alınacak alternatif tedbirleri içeren çok taraflı bir stratejiye dayandırılmalıdır. Bu 

anlamda, strateji “iyileştirici tedbirler” ile “önleyici tedbirler” şeklinde ikili bir 

sınıflandırmayla açıklanabilir. İyileştirici tedbirler kapsamında, Öncelikle, yabancı 

savaşçı seferberliğinin terör suçu niteliği taşıdığına vurgu yapan 2178 sayılı 

BMGK kararının yalnızca radikal örgütlere katılım için değil çatışmanın tüm 

saflarına yönelik katılım için bağlayıcılığı konusunda ek düzenlemeler 

yapılmalıdır. Buna ek olarak, karardaki terör tanımının kapsamı net bir şekilde 

açıklanmalı, katılımın hangi boyutunun terör suçu teşkil ettiğine yönelik gerekirse 

sınıflandırmaya dayalı bir düzenlemeye başvurulmalıdır. Aynı şekilde, kararın 

çatışmadaki çocuk yabancı savaşçılar olarak nitelenen 18 yaş altındaki katılım için 

öngördüğü cezai yükümlülükler, çocukların cezai ehliyeti konusundaki evrensel 
yasalarla çelişmeyecek şekilde ayrıca düzenlenmelidir. Suriye ve Irak’ta çatışmaya 

katıldıktan sonra ülkelerine geri dönen yabancı savaşçıların teşkil ettiği tehditlerle 

mücadelede ise radikalleşmeyi tırmandırma riski taşıyan mevcut durumdaki katı 

yasal düzenlemelerin artırılması yerine, barışçıl geri dönüşü teşvik eden iyileştirici 

stratejilere odaklanılmalıdır. Geri dönenlerin radikalleşme süreçleri ve edindikleri 

tecrübelerin irdelenmesi radikal görüş ve eğilimlerden arındırmaya yönelik etkili 

sosyal rehabilitasyon mekanizmaları geliştirilmesinde faydalanılabilecek kaynak 

teşkil ederken, uygulama sürecine sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası 

örgütlenmelerin dahil edilmesi ise ulusal hükümetlerin yükünü hafifletici etkiye 

sahiptir. Ancak, aşırılıkçı görüşleri benimsemiş ve şiddet içeren eylemleri tecrübe 

etmiş bireylerin radikal eğilimlerinden arındırılmasının ilk aşamada kolay olmadığı 

burada not edilmelidir. Zira birçok uzman tarafından sosyal rehabilitasyon sürecini 

tamamlamış kimselerin topluma tekrar kazandırılmasına yönelik ek tedbirler 

alınmaması halinde tekrar işsiz ve amaçsız kesime dahil olarak radikal örgütlere 

bağlı toplayıcıların katılım çağrılarına cevap verme potansiyellerinin yüksek 

olduğuna dikkat çekmektedir. Bu noktada, bu kişilerin topluma tekrar 
kazandırılmasına yönelik eğitimin desteklenmesi, sosyal marjinalleşmenin 

önlenmesi ve istihdam olanaklarının artırılması gibi konularda ulusal hükümetlere 

büyük rol düşmektedir. Önleyici tedbirler kapsamında ise, yabancı savaşçı 

seferberliğinin ve teşkil ettiği tehditlerin kontrolünde istihbarat paylaşımı 

konusundaki uluslararası işbirliğinin artırılması kilit önem taşımaktadır. Ne var ki, 

şüphelilerin isimlerinin yer aldığı giriş yasağı listelerindeki rakamın uluslararası 

istihbarat kurumlarınca duyurulan katılım miktarının yarısından dahi az olması, 

yabancı savaşçı seferberliğinin önlenmesine yönelik devletler-arası işbirliğinin 

yeterli seviyede olmadığını göstermektedir. Yabancı savaşçıların çatışma sahasına 

intikal etmesinde en önemli geçiş noktası olması dolayısıyla Türkiye ile işbirliğinin 
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geliştirilmesi bu anlamda güvenliğe katkı sağlayıcı niteliktedir. Fakat Türkiye ile 

Avrupa Birliği arasında terörün tanımı ve terörle mücadele yöntemi noktalarında 

önemli görüş ayrılıkları, bu anlamda işbirliği düzeyinin geliştirilmesini olumsuz 

etkilemektedir. Öyle ki, Suriye krizi özelindeki yabancı savaşçı seferberliğini 

IŞİD-merkezli terör tehdidi çerçevesinde güvenlikleştiren AB, Türkiye için son 

derece önemli bir güvenlik tehdidini teşkil eden PYD’ye IŞİD’le mücadelede 

müttefik bir aktör olarak yaklaştığından, örgütün silahlı kolu YPG’ye yönelik 

katılımın önlenmesi için somut bir girişimde bulunmadığı gibi, bu örgüte bağlı geri 

dönenler hakkında da herhangi bir soruşturma başlatmamaktadır. Bu anlamda, bu 
çalışmanın ana savı olan çatışmanın tüm taraflarına yönelik katılımı kapsayan ve 

radikalleşmenin sosyal dinamiklerini dikkate alan yaklaşımın Avrupalı hükümetler 

tarafından benimsenmesi, güvenlik alanında Türkiye ile işbirliğinin artırılmasına 

olumlu yansıyacak olup, Suriye krizi özelindeki yabancı savaşçı seferberliğinin 

teşkil ettiği tehditlerin kontrol edilmesinde kullanışlı bir strateji olarak 

görünmektedir. 
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MESKUN MAHALLERDE VEKÂLETTEN HİBRİTE YENİ 

SAVAŞLAR  

Gökhan ALPTEKİN 

ÖZET 

Günümüze kadar savaşlarda çok belirgin saflar, net üniformalar, net taarruz 

çıkış hatları ve savunma hatları hatta buna göre düzenlenmiş konseptler ve 

doktrinler yer almıştır. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda bu hatlar ve 

stratejiler aşınmakta, saflar gittikçe belirsizleşmektedir. Bunun yanında uluslararası 

sistemin iki kutupluluktan tek kutupluluğa doğru dönüştüğü son çeyrek yüzyılda 

küresel hegemon güç tarafından uluslararası savaş hukukunun bazı alanları 

dejenere edilmiştir. Bu kapsamda yeni savaş türlerinden hibrit savaş ve onun bir alt 

alanı olarak varsayılabilen vekâlet savaşlarının, çatışma ortamlarında gittikçe daha 

fazla yer edinmeye başladığı değerlendirilmiştir.  

Neredeyse 21’inci yüzyılın başına kadar uluslararası ilişkilerde ana aktör 

olarak devlet hemen her alanda aktif rol üstlenen yegâne güç olmuştur. Ancak 

küreselleşme ile birlikte gelen liberal akımlar ve mikro milliyetçilikler gibi birçok 

etkenden dolayı aktörler gittikçe çeşitlenmeye başlamıştır. Yakın zamanda bazı 

uluslararası örgütlerin etkisinin zayıfladığı ve bazı terör örgütlerinin aktörlük vasfı 

kazanmaya çalıştığı görülmektedir.  

Uluslararası hukuk alanında yaşanması muhtemel bazı sorunlar ve 

kamuoyunun artık daha aktif hale gelmesi sebebiyle yeni yüzyılda savaşan 

devletler yerine savaşan vekiller dönemi daha makul hale gelmeye başlamış 

görünmektedir. Ancak ana aktör olan ve birçok meselede belirleyiciliğini sürdüren 

devletlerin Clausewitz’in deyişiyle siyasetlerini başka vasıtalarla sürdürmek için 

başvurduğu savaşın yeni türü devletleri nasıl etkileyecektir? Bu sorunun cevabı zor 

olmakla birlikte üzerinde düşünmeye değerdir. Bu çalışmada, nüfusun gittikçe 

artan bir oranda yaşadığı şehirlere doğru kaymakta olan savaşın vekiller eliyle 

yürütüldüğü yeni türünün üzerine devletlerin ordularını ve kamuoyunu yeniden 

inşası konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hibrit Savaş, Vekâlet Savaşları, Meskun Mahallerde 

Muharebe, Clausewitz, Kollektif Güvenlik. 

                                                           

  Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, E-posta: gokhanalptekin@yahoo.com. 
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FROM PROXY TO HYBRID NEW WARS IN URBAN AREA 

ABSTRACT:  

Until today during the wars, there have been very clear ranks (both on the 
battlefield and adversaries), distinct uniforms, marked offensive and defensive 
lines. Beyond that collective defense organizations arranged very certain concepts 
and doctrines. However, in the current century, these boundaries are eroded and the 
lines become increasingly uncertain. In the last twenty-five years when the 
international system has turned from bipolarity to unipolarity, some areas of 
international law of war have been degenerated by global hegemon power. In this 
context, it has been evaluated that as a new warfare; hybrid warfare and as a 
subfield of it, proxy wars have begun to be experienced more and more.  

The state - as the main actor in international relations until almost the 
beginning of the 21st century - has become the dominant power that plays an active 
role in almost every area. However, with the liberal movements and micro-
nationalisms that have come together with globalization, many actors have become 
increasingly diversified. It has recently been assessed that some international 
organizations, even terrorist organizations, are beginning to gain the actor's 
qualification. 

In the new era it seems that having a figting proxy to your own place seems 
more reasonable than fighting with the state’s own. Because there are likely to be 

some problems in the improved international law and publicity is becoming more 
active now. As the state is the main actor, and in many ways, to pursue its politics 
by other means - as Clausewitz calls it - how will the new type of war will effect 
the states? The answer to this question is worth thinking about, along with being 
difficult. In this study, evaluations were made about the reorganization of the 
state's armies and the public on the new type of the war, which is taking part inside 
the cities where the population is living increasingly. 

Key Words: Global Warming, Renewable Energy, Sustainable 
Development, Soft Energy, Climate Change. 

GİRİŞ 

Henüz üzerine söylenmemiş bir şey olup olmayacağı veya literatüre yenilik 

katan herhangi bir olguya ulaşılıp ulaşılamayacağı gibi sorular hibrit güvenlik 

çalışmaları ve savaş konusunda kıymetini korumaktadır. Günümüz savaşlarında 

meskun mahaller ve vekalet savaşları genellikle hibrit ortam içerisinde 

gerçekleşmesinden dolayı üç kavramın birbiriyle ilişkisi ele alınmaya çalışılmıştır.  
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Hibrit savaş içeriği itibarıyla yeni savaş türü değil1099 ancak bileşenleri ile 

birlikte farklı bir ortamda çatışmalara meydan vermektedir. 1100 Hibrit ortam 
konusunda yeni olan ise özellikle bilgi alanında yeni araç ve teknolojilerin ortaya 

çıkması ve bunların muharebe sahasının belirsizliklerini artırması ve savaşın sisini 

yoğunlaştırmasıdır. Hibrit savaşın Avrasya coğrafyası için yeni olmadığını aslında 

eski bir olgu olduğunu savunanların yanında farklı bir savaş türü olarak tanımlayan 

akademisyenler de vardır. İlk grubun içerisinde ayrıca asimetrik savaş 

tanımlamasının sadece son dönemdeki terörist gruplar, silahlı gruplar ve devlet dışı 

aktörler tarafından başvurulan çatışma yaklaşımı için kullanılmasına katılmayanlar 

da bulunmaktadır. Çalışmada “belirsizlik” durumun beligin olmaması anlamında 

“bulanıklık” ise durum belirli olduğu anda bile ne yapılması gerektiğinin net 

olmaması anlamında kullanılmıştır. Örneğin yoğun sisli bir havada hedefin neresi 

olduğu bilinse bile bulmak zordur, bu durum bulanıklığa işaret eder, çünkü nereye 

gidileceği belli olsa bile hangi yoldan gidilmesinin emniyetli olduğu veya hangi 

yolun açık olduğu net değildir.  

Çalışmada hibrit savaş, hibrit yöntemlerle savaş veya hibrit ortamda savaş 

tanımlarından hangisinin kullanılacağı konusunda herhangi bir saptama 

yapılamamıştır. Fakat hibrit savaş ayrı bir savaş türü olarak 

değerlendirilmediğinden hibrit ortamda savaş tabiri kullanılmıştır. Ayrıca bu 

tabirlerden hangisi seçilirse seçilsin savaş kavramının kendine özgü anlamından 

hareket etmenin doğru bir yol olacağını değerlendirilmiştir. Yani savaşın devlet 

politikasının diğer araçlarla devamı oluşu anlamı. Düzensiz unsurlar savaş 

stratejisinde daha önce de kullanılmıştır. Hatta durumun gerekliliklerine göre 

konvansiyonel ile konvansiyonel olmayan unsurlar bir arada savaştığı dönemler de 

olmuştur. Bu açıdan bakıldığında düzensiz unsurların kullanımından ziyade aslen 

askeri olmayan kurumların ve araçların genel savaş stratejisine dahil edilip 

bunların sistematik bir şekilde askeri açıdan değerlendirilmesi zor olan husustur.  

Bu makale ile hibrit ortamda savaş konusuna dikkat çekmek, kavramın yeni 

bir savaş türü olup olmadığını irdelemek ve önümüzdeki dönemde milli güç 

unsurları açısından bu tarz tehditlere karşı nasıl tedbirler alınabileceği tartışılmıştır. 

Ayrıca mevcut çalışma, hibrit savaşa ilişkin yeni bir kuram sunmaya çalışmak 

yerine, hibrit ortamı, tehditleri ve tedbirleri yorumlamada kullanılabilecek yeni bir 

çerçeve sunmayı amaçlamıştır. Makale giriş, dört bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. 

Birinci bölüm Temel Kavramlar, İkinci bölüm Aktör (Vekalet savaşçıları), Üçüncü 

bölüm Ortam (Meskun mahaller), Dördüncü bölüm Eylem (Hibrit ortamda harekât) 

                                                           
1099  Robert Johnson, “Hibrit Tehdidin Tarihsel Evrimi”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit 

Savaş, Editörler Yücel Özel, Ertan İnaltekin, Çeviren Melih Arda Yazıcı, Milli 

Savunma Üniversitesi, İstanbul, 2018, s.4. 
1100  Graham Fairclough, “Tank, Fare ve Rekabetçi Pazar: Hibrit Savaşa Yeni Bir Bakış”, 

Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, 8. 
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bölümleridir. İlk bölümde temel kavramlar ele alınmıştır daha sonraki bölümlerde 

bir üçleme ile yani aktör – ortam - eylem ile bu kavramların günümüzdeki 

karşılıklarına, yaşanan deneyimlerden de istifade ile açıklamalarda bulunmaya 

çalışıulmıştır. Bu makale yazılırken nitel araştırma yöntemlerinden kaynak tarama 

metodu kullanılmıştır.  

1. TEMEL KAVRAMLAR 

1.1. Savaş 

Sözlük anlamına bakıldığında savaş; Devletlerin diplomatik ilişkilerini 

keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk Uğraşma, kavga, mücadele Bir şeyi 

ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadeledir. Savaşmak ise; ordu 

ölçüsünde iki silahlı kuvvet karşı karşıya gelip çarpışmak, vuruşmak, muharebe 

etmek, bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla mücadeleye girişmek, çaba 

sarf etmek demektir. Çalışmada daha çok savaşmak anlamındaki savaşın hibrit 

yönüne değinilmiştir. Hibrit savaş bir bakıma en az iki farklı muharebe çeşidinin 

varlığını kabul etmektedir.1101 

 

Birinci Dünya Savaşının nedenlerinden biri diplomasinin bir tarafa 
bırakılmasıydı.1102 Günümüzde ise hibrit ortam diplomasiyi ve dış politikayı 

etkilemeye başlamış görünmektedir. Ancak bu durumu net olarak izah edebilecek 

kadar ortak tanım üretebilmiş değiliz. Grotius’a göre savaş ve barışın dışında 

üçüncü bir ihtimâl yoktur.1103 Bu birbiri ile tamamen farklı iki hukuki durumun 

                                                           
1101  Gültekin Yıldız, “Hibrit Savaş Ne Kadar Post-moderndir? Avrasya Askeri Tarihine 

Yeniden Bakış”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, 21. 
1102  Afzal Ashraf, “Hibrit Savaş ve Kültür”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, 60. 
1103  Mehmet Cengiz Uzun, “Hibrit Savaşın Hukuki Boyutları”, Savaşın Değişen Modeli: 

Hibrit Savaş, 34. 
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arasındaki belirsiz alanların gittikçe artması (Yani ilan edilmeyen savaş, iç 

karışıklıklar, vekil vasıtasıyla savaş) aslında devletleri hiç ummadıkları kadar hızlı 

bir şekilde topyekün harbe itebilecek bir potansiyel taşımaktadır.  

“Savaş, devlet politikasının diğer araçlarla devamıdır.” sözüne göre hibrit 

savaş da diğer savaşlar gibi politikanın farklı bir vasıtayla devamıdır.1104 Bu 
anlamda özü itibarıyla aynı amaca hizmet eder ki bu durum şekil değiştiren tüm 

savaşlar için geçerlidir. 

1.2. Hibrit Ortamda Savaş 

Tanım olarak hibrit savaş genellikle düzenli bir ana silahlı kuvvet ve 

harekât doktrininin, düzensiz birlikler ve doktriniyle aynı anda bir düşmana karşı 

birlikte kullanılması,1105 asimetrik çatışma ortamında konvansiyonel, vekalet savaş 

konseptlerinin karışımını oluşturan, üçüncü tarafların dahil olduğu1106, düzenli ve 

düzensiz çatışma tekniklerini ve siber-alanın icadıyla birlikte ortaya çıkan siber-
çatışmaları da içeren savaş çeşidi, birçok savaş çeşidinin, esnek ve gelişmiş 

düşman tarafından o andaki şartlara en uygun olacak şekilde aynı anda kullanıldığı 

bir savaş türüdür.1107 Ayrıca düşük düzeyli konvansiyonel ve özel harekât ile 

taarruz amaçlı siber ve uzay eylemlerinin yanı sıra halkın ve uluslararası toplumun 

algısını biçimlendirmek için sosyal ve geleneksel medyayı1108 kullanmayı 

birleştiren karmaşık savaşlar,1109 olarak ifade edilebilir. 

 Hibrit Savaş kavramını ilk defa kullanan Frank Hoffman, önümüzdeki 

dönemde konvansiyonel kuvvetler, gayri nizami harp unsurları, terörist gruplar ve 

suç örgütlerinin aynı harekât alanında ve aynı zamanda mevcut olacaklarını iddia 

etmektedir.1110 Bu durumda hibrit savaşta, düzensiz harp taktiklerinin ve yüksek 

teknolojinin bir arada kullanımı belirgin bir özellik olarak karşımıza çıkacaktır. Bu 

imkân ve kabiliyete erişilmesi durumunda günümüzde de örneği olmak üzere hibrit 

savaş sadece devlet dışı aktörler ile sınırlı kalmayacak, gelecekte devletler, 

konvansiyonel olarak daha güçlü devletlere karşı bunu kullanabileceklerdir. Hibrit 

                                                           
1104  Carl Von Clausewitz, Savaş Üzerine, Doruk Yayınları, İstanbul, 2011, s.22. 
1105  Yıldız, “Hibrit Savaş …”, 22. 
1106  Çagatay Fehmi Göker, “21. Yüzyılda Savaş”, Yeni Konsept Savaş - Hybrid / Vekalet / 

Terör / Siber / Ekonomik, Editör Poyraz Gürson, Umuttepe Yayınları, İstanbul, 

Haziran 2017, s.24. 
1107  Fairclough, “Tank, Fare …”, 8. 
1108  Haldun Yalçınkaya ve Kadir Tamer Türkeş, “Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma 

Alanlarında Görülen Yeni Unsurlar”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 
2008, s.84. 

1109  Göker, “21. Yüzyılda …”, 19. 
1110  Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, V.  
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savaş ve harekât ortamı için; karma harekât, doğrusal olmayan harp, bulanık harp, 

sınırlandırılmamış harp, melez harp vb. tabirler de kullanılmaktadır.  

“Hibrit savaş sadece devlet dışı aktörler ile sınırlı kalmayacak, gelecekte 

devletler, konvansiyonel olarak daha güçlü devletlere karşı bunu 

kullanabileceklerdir.” 1111 

Bu noktada Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov’un tespitleri 

aydınlatıcıdır: 1112  

“21. yüzyılda savaş durumu ile barış arasındaki çizginin kaybolması 

eğilimini görmekteyiz. Savaşlar artık ilân edilmemektedir ve bir kere başladıktan 

sonra alışık olunmayan şekilde ilerlemektedir… Mükemmel bir şekilde gelişen bir 

devlet, bir kaç ay, hatta birkaç gün içerisinde bir silahlı çatışmaya sahne olabilir, 

yabancı istila kurbanı olabilir ve kaos, insani felâket ve iç savaş bataklığına 

saplanabilir… Politik savaş ulusun emrinde savaşa varmayan her tür tedbirin ulusal 

hedeflerin elde edilmesinde kullanılmasıdır. Bu tedbirler siyasi ittifaklar, ekonomik 

tedbirler ve beyaz propaganda gibi açık faaliyetlerden dost yabancı unsurların 

desteklenmesi, psikolojik harp ve hatta hasım devletlerdeki yer altı direnişlerinin 

teşviki gibi örtülü operasyonlara uzanabilir.”  

Hibrit ortamda yer alan saldırı türlerinden olan siber harekât günümüzde 

çoğunlukla insanlarda panik havası yaratılması, yanlış bilgilendirme, hükümetlere 

siyasi baskı veya yaptırım uygulanması için, bilhassa devlet çıkarlarının çatıştığı 

durumlarda gözdağı verilmesi, bazı değerli sırların çalınması için kullanılmaktadır. 

Hibrit Savaşın oluşumunun en önemli parçalarından birisi siber saldırı olduğu 

kadar diğeri de terörizmdir.1113 

1.3. Çatışma Türleri 

Günümüzde farklı çatışma türleri düşük yoğunluklu ancak uzun süreli 

olacak şekilde devam etmektedir. 20’nci yüzyılın ortalarına kadar şahit olunan 
büyük savaşların izlerine pek rastlanmasa da gerginliğin azaltılmasından daha çok 

artırılmasına yönelik yöntemler vekil olarak kullanılan bazı örgütler tarafından 

gerçekleştirilebilmektedir. Grafik 1’de görüleceği üzere özellikle kırmızı işaretli 

                                                           
1111  Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, V.  
1112  Valery Gerasimov, Military-Industrial Kurier, VPK News, Feb. 27, (2013). 

(translation: Coalson, Robert, “Top Russian General Lays Bare Putin’s Plan for 

Ukraine”, 09/02/2014,http://www.huffingtonpost.com/robert-coalson/valery-
gerasimov-putinukraine_b_5748480.html). 

1113  Andrew Mumford, ''The Role of Counter Terrorism in Hybrid Warfare", NATO's 
Centre of Excellence for Defence Against Terrorism, Kasım 2016, s.5 
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olan kısım tehlike arz etmektedir. Gerçekleme sıklığı ve şiddeti her an artabilecek 

olayların habercisidir.  

 

Grafik 1: Çatışma Yelpazesinde Savaşların Gerçekleşme Sıklığı ve Yoğunluğu1114 

 

Savaş ve savaşmak tanımlarından hareketle askeri ve siyasi savaş ayrımına 

gidilebileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca savaş yöntemleri geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de varlığını korumaktadır. Eski dönemlerden daha da hızlı bir şekilde 

yeni çatışma yöntemleri ortaya çıkmış ve insanlığı daha da fazla tehdit eder hale 

gelmiştir. Tablo 1’de görüleceği üzere klasik savaş anlayışında bir elin parmakları 

kadar yöntem ile muhattap olunurken günümüzde yeni türleri ile birlikte neredeyse 

tamamı ile aynı anda karşılaşmak ihtimal dışı değildir.  

 

 

 

                                                           
1114  Frank G. Hoffman, “Hybrid Threats: Reconceptualizing the Evolving Character of 

Modern Conflict”, Strategic Forum, National Defense University, Institute for 
National Strategic Studies, No. 240, April 2009, s.6. 
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Tablo 1: Çatışma Yöntemleri1115 

ASKERİ SAVAŞ SİYASİ SAVAŞ 

Askeri Yöntemler Diğer Yöntemler Üst Yöntemler 

Nükleer Savaş  Finansal Savaş Kültür Savaşı 

Konvansiyonel Savaş  Ticaret Savaşları Diplomatik Savaş 

KBRN  Kaynak Savaşı Siber Ağ Savaşları 

Ekolojik Savaş  Ekonomik Yardım Savaşı İstihbarat Savaşı 

Uzay Savaşları  Yaptırım Savaşları Psikolojik Savaş 

Elektronik Harp / Bilgi Hrk.  Medya/PropagandaSavaşı Teknolojik Savaş 

Gerilla Savaşı  İdeolojik Savaş Kaçakçılık Savaşı 

Terör  Göçe Zorlama Uyuşturucu Savaşı 

 

Savaş kümelerine bakılacak olursa konvansiyonel ve düzensiz savaşın 

kesişim kümesi hibrit ortamda savaştır. Ayrıca hibrit ortamda asimetrik etki 

yaratılması1116 oldukça rahat iken ayrı bir savaş çeşidi olarak asimetrik harbe 
bakıldığında hibrit ortamdan daha basit düzeyde kalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1115  Stephen M. Dayspring, Toward a Theory of Hybrid Warfare: The Russian Conduct of 

War During Peace, Naval Postgraduate School, Monterey, California, (Yayımlanmış 
Yüksek Lisans Tezi), December 2015, s.16. 

1116  Göker, “21. Yüzyılda …”, 20. 
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Şekil 1: Savaş Çeşitleri Kümesi1117 

 

Tablo 2 Savaş Çeşitleri Kümesi, Şekil 2’de yer alan savaş çeşitleri 

kümelenmesinin daha detaylı bir şekilde açıklanmasıdır.  
 
Tablo 2: Savaş Çeşitleri Kümesi1118 

 BİRLEŞİK 

SAVAŞ 
HİBRİT 

SAVAŞ 
ÇOK KAPSAMLI HRK. 

Konvansiyonel Savaş   Saldırı / Svn. Hrk.  
Düzenli Savaş    Saldırı/Svn./İstikrar Hrk.  
Terörizm    Saldırı/Svn./İstikrar/Barışı Destekleme Hrk. 
Karşı Terörizm    Saldırı/Svn./İstikrar/Barışı Destekleme Hrk. 
Düzensiz Savaş    Saldırı/Svn./İstikrar Hrk. 
Ayaklanma    Saldırı/Svn./İstikrar Hrk. 
Kontrgerilla    Saldırı/Svn./İstikrar Hrk. 
Asimetrik Savaş    Saldırı/Svn./İstikrar Hrk. 
Suç Örgütleri    Saldırı/Svn./İstikrar/Barışı Destekleme Hrk. 
Siber Savaş    Saldırı/Svn./İstikrar/ Barışı Destekleme Hrk. 
Gelişmiş Teknolojiler    Saldırı/Svn./İstikrar/Barışı Destekleme Hrk. 
Şehir Operasyonları/ 
Devletlerarası Savaş  

  Saldırı/Svn./İstikrar Hrk. 

                                                           
1117 Petri Huovinen, Hybrid Warfare – Just a Twist of Compound Warfare? Views on 

warfare from the United States Armed Forces perspective, Natıonal Defence 

University, Department of Military History, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, April 
2011, s.9. 

1118  Huovinen, Hybrid Warfare – Just a Twist of Compound Warfare? Views on warfare 
from the United States Armed Forces perspective, 47. 
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1.4. Belirsizlik ve Bulanıklık 

Hibrit ortamda savaşın felsefesini oluşturan en temel yaklaşımların 

belirsizlik1119 ve bulanıklık1120 olduğu ifade edilebilir. İlk olarak aktörler arasındaki 

sınırların belirsizleşmesi: Kendi hedeflerini gerçekleştirmek konusunda bir fırsat 

bulunduğunu düşünen düzenli ve düzensiz kuvvetlerle teröristlerin, suçluların ve 

diğer sosyal grupların varlığı söz konusudur. (Dost – Düşman,  Meşru – Gayri 
meşru,  Asıl – Vekil gibi) İkinci olarak kullanılan harp vasıtalarının 

belirsizleşmesi: Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan gibi savaş araçları 

arasındaki sınırlar belirsizleşmiştir. Üçüncüsü harbin geçtiği ortamın 

belirsizleşmesi: Küçük bir şehir dahi olsa hangi evlerde teröristin bulunduğu, 

hangilerinin savaş kapsamında olduğu, hangisinin masum sivilleri barındırdığı gibi 

ya da nerede başlayıp nerede sona erdiği ile ilgili belirsizlikler vardır. Ayrıca cephe 

ile cephe gerisi arasında belirsizleşen sınırların savaşan unsurlar içinde resmi 

devlet güçleri aaçısından büyük sorunlar yaratabileceği ifade edilebilir. Son olarak, 

fiziksel ve psikolojik1121 ile fiziksel ve sanal platformlar arasında teknolojinin itici 

gücünü oluşturduğu bir belirsizleşme bulunmaktadır. (Tehdidin geldiği yer 

açısından yer – gök - siber alan gibi) 

Bu belirsizliklerin doğası ve boyutları hibrit savaşı, 4’üncü Nesil Savaş ve 

birleşik savaş olarak adlandırılan ve yakın zamanda örneklerine tanık olunan 

benzer harp türlerinden ayırmaktadır. Hibrit ortamın genel özelliklerine bakılacak 

olursa; bazı aktörler kural tanımaz bir halde davranabilmektedir, dost ve düşman 

ayrımı zorlaşmıştır, barış, kriz ve savaş dönemlerinin birbirinden ayırt edilmesi 

neredeyse imkansız hale gelmiştir, hatlar iyice ortadan kalkmış her yerde çatışma 

ihtimali doğmuştur, meskun mahallerde muharebenin önemi artmıştır, muharebe 

sahasında medyanın yakın takibi ve herşeyin anlık paylaşımı gibi yeni kavramlar 

ortaya çıkmıştır. 

Milletler Cemiyeti’nin çatışmaları önleme konusunda kötü bir sınav vermiş 

olması ve Birleşmiş Milletler’in günümüzde etkisiz bir örgüt görüntüsü çizmesinin 

uluslararası ortamda kendi meşruiyetlerini kendi yaratmaya çalışan aktörlere imkân 

sağlayabildiği değerlendirilmiştir. Bazı büyük güçlerin kollektif güvenlik 

örgütlerini hiçe sayarak hareket etmeleri veya uluslararası toplumun hali hazırdaki 

durumdan bir anlam çıkarmalarına engel olabilmesi hibrit ortamın derinleşmesine 

imkân sağlamıştır. Güven oluşturucu önlemler1122 konusunda sorunlar yaşandığına 

                                                           
1119  Fairclough, “Tank, Fare …”, 8. 
1120  Alan Schaffer, “Geleceğin Savaşları ve Hibrit Savaş Bağlamında Gelişen 

Teknolojiler”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, 70. 
1121  Johnson, “Hibrit Tehdidin Tarihsel Evrimi”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, 5. 
1122  Muzaffer Ercan Yılmaz, “Uluslararası Çatışmalarda Üçüncü Taraf Müdahalesi: Soğuk 

Savaş Sonrası Dönemde Barış Güçleri ve Barışın Tesisi”,Uluslararası İlişkilerde 
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şahit olunmuştur. Bu süreçte büyük güçler için hibrit ortam, azımsanmayacak bazı 

avantajlar sağlamıştır. 20 Yılın Krizi isimli eserinde Carr’ın “Politika etiğin değil, 

etik politikanın bir fonksiyonudur.” sözü bu anlamda haklı çıkmaktadır.1123 Bu tarz 
siyasetin devam etme ihtimalinin yüksek olmasından dolayı harbin geleceği 

konusunu inceleyen birçok yazar, kavramsallaştırmaya çalışılan hibrit savaşın 

21’inci yüzyılın belirleyici harp şekli olacağını değerlendirmektedir. (McCulloh & 
Johnson, 2013; Calha, 2015; McAllister, 2015; Sheldon, 2014)1124  

2. AKTÖR 

2.1. Hibrit Ortamda Aktörler 

Hibrit ortamın incelenmesinde yer alan üçlemeden birincisi olan aktör 

konusunda önemli değişiklikler meydana geleceği değerlendirilmiştir. Uluslararası 

hukukun gelişmesi ile birlikte bazı devletlerin küresel çıkar söyleminde ancak 

kendi çıkarları için uluslararası kamuoyu yaratarak diğer devletleri savaş 

konusunda ikna edebilmesinin zorlaşması meşru savaş, haklı savaş gibi 

söylemlerin yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır. Bu durumda başta büyük 

güçler olmak üzere devletlerin, durumun hibrit niteliği itibariyle kendisine 

herhangi bir sorumluluğun atfedilemeyeceği ihtimali artmıştır.1125 Devlet-dışı 

unsurların, suç örgütlerinin hatta bazı terör örgütleri gibi aktörlerin hibrit ortamda 

kullanımı, devletlerin saldırı fiili ile bağlantısızlığı kurma çabasından 

kaynaklandığı ifade edilebilir.  

Hibrit ortamda harekâtta, konvansiyonel kuvvetler, yerel kuvvetler, siber 

yetenekler, sosyal medya, bilgi destek harekâtı (algı yönetimi), diplomatik ve 

ekonomik yetenekler gibi imkân ve kabiliyetler kullanılabilir. Fransız Devrimi 

sonucunda yayılan milliyetçilik akımlarıyla birlikte imparatorlukları oluşturan 

uluslar bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Aynı süreçte emperyalist yapıları 

sayesinde güçlü olan devletler dünyanın birçok bölgesinde sömürgecilik 

faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bu durumun ardından, büyük devletler tarafından 

ayaklandırılan ve rakip devletlerin içinde yer alan azınlıklar vekâlet savaşının 

önemli aktörleri haline gelmeye başlamışlardır.  

                                                                                                                                      

Çatışmadan Güvenliğe, Editörler Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Mitat 

Çelikpala, Ursula Oswald Spring, Necati Polat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2012, s.409. 
1123  Musab Ceylan, “Realizm”, Yeni Konsept Savaş - Hybrid / Vekalet / Terör / Siber / 

Ekonomik, 142. 
1124  Fairclough, “Tank, Fare …”, 16. 
1125  Mehmet Cengiz Uzun, “Hibrit Savaşın Hukuki Boyutları”, Savaşın Değişen Modeli: 

Hibrit Savaş, 35. 
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2.2. Vekâlet Savaşları 

Tanım olarak vekâlet savaşı, başta büyük ve bölgesel güçler olmak üzere 

bazı devletlerin siyasi menfaat amacıyla bölgesel çatışmalara giren devlet veya 

devlet dışı aktörleri kullanarak çatışmanın seyrini belirlemesi olarak ifade 

edilebilir. Bu savaş konseptinde büyük devletler bölgesel menfaatlerini savaşa 

direkt askeri müdahalede bulunmadan veya sadece özel birlikler kullanarak 

korumaya çalışır. 20. yüzyılda konvansiyonel savaşın ekonomide yarattığı 

sıkıntılar ve uluslararası meşruluk sorunu devletleri bu tarz çatışmalardan uzak 

tutmuştur. Ayrıca uzak bölgelerdeki çatışmalara müdahil olunmasının ekonomik 

yükü, iç kamuoyunun gittikçe savaşa cephe alan bir şekil alması, önceki 

dönemlerde yaşanan ağır savaşların ardından tekrar büyük çatışmalara karşı infial 

yaratma ihtimali gibi nedenlerden ötürü bu konsept güçlü devletler için, güncel 

çatışma bölgelerinde menfaatlerini korumak için en iyi seçenek olmuştur.  

Kore savaşı döneminde ABD başkanı olan Dwight D. Eisenhower bu tarz 

savaş için "dünyanın en ucuz sigortası" diyerek konvansiyonel savaşın yerine 

vekâlet savaşını betimlemiştir.1126 Bildiğimiz klasik anlamdaki konvansiyonel 

savaşın yüksek oranda harcama ve halk desteği gerektirdiğini değerlendirilirse, 

vekâlet savaşlarının bu sürecin en kârlı stratejisi haline geldiği ifade edilebilir.1127 
Dolayısıyla vekâlet savaşlarının; çıkarlardan dolayı, etnik temele dayanan, kimlik 

faktörü, ideolojik dayanışma veya yayılmacı politika kaynaklı, doğal kaynaklara 

daha rahat ulaşmak amacıyla statükonun korunması gereği ortaya çıkmış olduğu 

tespit edilmiştir.  

Aktörlerin belirsizleştiği hibrit ortamda ulusal ve uluslararası kamuoyu 

algısının yönetilmesinin harekâtın kendisinin bile yönetilmesinden daha önemli 

hale geldiği görülmüştür. Farklı devletlerin doğrudan karşı karşıya gelmek 

istemedikleri ve uluslararası hukuka uygunluk yaklaşımıyla hareket eden büyük 

güçlerin gittikçe daha fazla vekil kullanma ihtiyacında olduğu ve böyle bir ortamda 

iki farklı tipte vekâlet olabileceği değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki pozitif vekil 

(Açık veya kapalı destekle yönlendirilenler) ikincisi ise negatif vekil (Sebep 
yaratan unsurlar veya kışkırtılarak kışkırtanlar). Şekil 2’de ifade edilmeye çalışılan 

A ve B gibi iki büyük gücün ön planda destekleri pozitif vekiller bulunurken arka 

planda gerekli sebepleri üreten ve derin istihbarat bağları ile etkeleşimde bulunulan 
negatif vekiller bulunulabileceği söylenebilir. Bazı devletlerin her iki vekili de 

kullanarak süreci istediği gibi yürüterek hedefine ulaşmaya çalışmasının söz 

konusu olduğu olayların başında Suriye krizi gelmektedir. Bu durumda 

Clauzewitz’in klasikleşmiş savaş tanımı yine kabul edilmeli ancak savaş tanımına 

                                                           
1126  Göker, “21. Yüzyılda …”, Yeni Konsept Savaş - Hybrid / Vekalet / Terör / Siber / 

Ekonomik, 20. 
1127  Göker, “21. Yüzyılda …”, 23. 
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düzensiz kuvvetlerin de askeri güç kapsamında dâhil edilmesi gündeme 

gelebilir.1128 

 

Şekil 2: Pozitif ve Negatif Vekiller 

 

Vekâlet savaşçılarına dayalı düşük yoğunluklu asimetrik savaş başarılı 

görünmektedir ve hibrit ortamın en temel özelliklerinden biri devlet dışı aktörlerin 

vekâlet savaşı kapsamında silahlanmasıdır. Yine hibrit ortamın en tehlikeli 

bileşenlerinden biri, devlet dışı aktörlerin güçlendirilerek büyük güçlerin vekili 

haline gelmesidir.1129 Çatışan tarafların artması ile birlikte çok aktörlü bir yapı 

içerisinde terör örgütlerinin hibrit tehditlere dönüşmesi kolaylaşmış, devlet dışı 

aktörleri artan teknolojik kapasite ve ağır silah yeteneği ile birlikte güçlenmiş, 

devletimsi yapılar kurma kapasitesine erişebileceklerdir. Vekâlet alarak sürekli 

taraf değiştiren aktörler mücadele edilmesi gereken bir siyasi ve ekonomik alan 

açmışlardır. 

Günümüzde dost ve müttefik devletlerin güvenliğini tehdit etmek pahasına 

da olsa ABD doğrudan müdahalede bulunmadan vekâlet güçlerini askeri yardım ve 

eğitim gibi yollarla desteklemeye devam etmektedir. Ancak vekâlet savaşlarının, 

bölge ülkelerinde pek de hoş karşılanmayan ABD üsleri tarafından sağlanan 

lojistik destek ile yürütüldüğü ifade edilebilir.1130 Vekâlet savaşları içinde batı 

bloğuna en büyük tecrübeyi kazandıran savaşların belki de başında Vietnam Savaşı 

                                                           
1128  David R.Segal, “Hibrit Savaşın Sosyolojik Boyutu”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit 

Savaş, 47. 
1129  Afzal Ashraf, “Hibrit Savaş ve Kültür”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, 62. 
1130  Michael H.Shuman and Hal Harvey, Securıty Without War A Post-Cold War Foreign 

Policy, Westview Press, Boulder, 1993, s.15.  
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gelmektedir.1131 Irak'a yapılan müdahale, uluslararası sistemde, Irak halkını zalim 

bir diktatörün elinden kurtararak demokrasi götürmek, bu diktatörün elinde kitle 
imha silahları bulunduğunu iddia ederek dünya sisteminin de tehdit edildiği gibi 

sebeplerle meşrulaştırılarak, bölgedeki doğal kaynakların asıl amaç olduğu 

gizlenmiştir.1132 

Rusya ise Ukrayna örneğinde olduğu gibi sonradan olarak “küçük yeşil 

adamlar”1133 adlandırılan gruplarla benzer vekâlet savaşını hibrit ortamda 

yürütebilmiştir.1134 Cenevre ve Astana süreçleri gibi Suriye konusunda bir araya 

gelen iki farklı grup biraz da vekâlet savaşlarının sonucudur. Çünkü vekil sahipleri 

birbirleriyle çelişen politikalarının sonucunda farklı adımları aynı platformda 

atamamaktadır.  

3. ORTAM 

3.1. Artan Nüfus ve Şehirler 

Hibrit faktörlerin artmasıyla birlikte gittikçe belirsizleşen ve bulanıklaşan 

ortamın valık bulacağı alanların insanların daha fazla yaşamaya başladığı şehirler 

olacağı mümkün görülmektedir. Artan şehirleşme, hedef kitle olabilecek insanların 

yaşadığı alanların önceki dönemlerin aksine geniş düzlükler değil iç içe geçmiş 

binalarla dolu olacağı kaotik bir gelecek çizmektedir. Önümüzdeki dönemde 

vekâlet savaşı vb. çatışmaların yer alacağı başlıca ortamın şehirler yani meskun 

mahaller olma ihtimali yüksektir. Grafik 2’de görüleceği üzere Çin’in kırsal 

kesimde ve şehirlerde yaşayan nüfusu dramatik değişim göstermiştir ve aynı hızla 

değişmeye devam edeceği öngörülmüştür. 

 

 

 

 

                                                           
1131  Göker, “21. Yüzyılda …”, Yeni Konsept Savaş - Hybrid / Vekalet / Terör / Siber / 

Ekonomik, 20. 
1132  Göker, “21. Yüzyılda …”, 30. 
1133  Mark Galeotti, “Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is Russia’s ‘new way 

of war’?”, Small Wars & Insurgencies, 2016, 27:2, 282-301, s.284. 
DOI:10.1080/09592318.2015.1129170. (e.t. 07.07.2017) 

1134  Christopher S. Chivvis,"Understanding Russian ‘Hybrid Warfare’: And What Can Be 

Done About It" Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017. 
https://www.rand.org/pubs/testimonies1CT468.html. 
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Grafik 2: Çin’in Kentsel ve Kırsal Nüfus Oranları 1950-20301135 

 

Özellikle 20’nci yüzyılın başlarında itibaren çatışma ortamları coğrafi 

olarak daha çok sivillerin yaşadığı meskun mahallere kaymıştır. Günümüzde ise 

şehirler ve yakın çevresi hibrit ortam için eşsiz imkânlar sunmaktadır. Genelde 

cephesiz olarak cereyan eden veya siber alan gibi belirgin hatların olmadığı uzay 

ortamlarda süren çatışmalar ortam olarak vekil savaşçılar için cazip bir hareket 

alanı teşkil etmektedir. Uzun süreli ve düşük yoğunluklu olarak süren çatışmaların 

sonucunda yerlerinden edilen sivillerin acı çekmesi artık savaşın üzüntü verici bir 

doğal sonucu olmaktan uzaklaşmaktadır.1136 Duyarsızlaşan uluslararası ortam 

kollektif güvenliğin harekete geçmesi önündeki önemli engellerden birini 

oluşturmuştur. Günümüzde mültecilerin Suriye’den Avrupa’ya artarak devam eden 

göçü, başlıca bir siyasi tehdit olmasının yanı sıra Avrupalılar tarafından büyük bir 

güvenlik sorunu olarak kabul edilmektedir. 

 Hibrit ortam genellikle yönetimsel sıkıntılar yaşayan, istikrarsız olan ve iç 

karışıklıkların bulunduğu ülkelerin devlet kontrolünü kaybettiği coğrafi bölgelerde 

oluşmaktadır. Bu bölgeler aynı zamanda güç ve menfaat içeren bir rekabet alanı 

olarak görülmektedir. Bu nedenle hibrit ortamındaki devlet dışı aktörler genellikle 

başka bir devlet tarafından vekil olarak örtülü bir şekilde desteklenebilmektedir. 

Görünür yüzü meskun mahaller olmakla birlikte hibrit ortamda muhasamata 

tutuşan güçlere 360 derece çepeçevre ve üç boyuttan (genişlik, derinlik ve 

yükseklik) etki beklenmektedir. 

                                                           
1135  China Statistical Yearbook, various years. K.C.Seto, Urban Growth in China: 

Challenges and Prospects, Department of Geological and Environmental Sciences and 
Freeman Spogli Institute for International Srudies, Stanford Univertsity, 2007. 

1136  Ashraf, “Hibrit Savaş …”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, 56. 
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3.2. Hibrit Ortamda Meskun Mahallerde Muharebe 

Şehirlerin avantajlarından yararlanarak devlet dışı aktörlerin eskiye oranla 

çok daha düşük maliyetle, ancak daha karmaşık bir yapıda1137 ortaya çıktıkları bir 

ortamda ana aktör olan devletler mücadelede klasikleşmiş yolların dışına çıkma 

eğilimi göstermektedir.1138 Sun Tzu, 2500 yıl önce "En kötü politika şehirlere 

saldırmak" demiştir ancak artık şehirlerden kaçabilmenin pek imkânı 

kalmamaktadır.1139 Hibrit Ortamda Meskun Mahallerde Muharebede 
konvansiyonel olarak sürdürülen harekâtın genel kuralları geçerli olmakla birlikte 

belirsizlik ve bulanıklık daha fazladır. Çok fazla değişken içeren çok boyutlu bir 

ilgi alanında çatışmak gerekmektedir. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası 

kamuoyu baskısı, medyanın yakın ilgisi, yerel halkın içinde yandaş olabilecek 

insanları istihbarat kaynağı olarak kullanabilecek tehditler, askeri güçle birlikte; 

medya, diplomasi ve hukukun göz önünde bulundurulması gereken cepheler 

olduğu değerlendiriliştir. Şekil 3’de hibrit ortamda ortaya çıkan hibrit tehditlerin ve 

onlara karşı geliştirilecek olan hibrit tedbirlerin aslında kesin hatlarla dost-düşman 

tanımı yapılamayacak bir belirsizlikte ortaya çıktığını göstermesi açısından 

resmedilmiştir. 

 

Şekil 3: Hibrit Ortam 

 

 

                                                           
1137  Olgun ve Tekin, “Hibrit Savaş ve Zırhlı …”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, 

81. 
1138  Ashraf, “Hibrit Savaş …”, 57. 
1139  Olgun ve Tekin, “Hibrit Savaş ve Zırhlı …”, 82. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

1254 

3.3. ABD Ulusal Güvenlik Stratejisinde Hibrit Tedbir Örnekleri 

2015 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde1140 ABD’nin kendi hassas 

çıkarları için gerekirse tek başına harekete geçeceği ancak kollektif eylem olması 

durumunda daha güçlü olacağı ifade edilmiştir. Aynı zamanda Suriye’deki 

muhalifleri eğitmek ve donatmak konusunda dostları ile birlikte çalıştıkları kaleme 
alınmıştır. Ancak bu dostların devlet mi devlet dışı aktör mü olduğu konusunda net 

bir ifade bulunmamaktadır. Ayrıca bölgedeki istikrar için ABD askeri güçlerinin 

orada bulunmasından daha fazlasına ihtiyaç olduğu yazılmıştır. Bu ifade ile farklı 

bir güç tanımı yapılmıştır. Aradan geçen üç yıllık süre bahsedilen bu güçlerin 

bölgedeki bazı örgütler hatta müttefik devletlerden Türkiye’nin terör örgütü olarak 

saydığı örgütler olduğunu ortaya çıkarmıştır.  

2017 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde1141 ise tehdit ve öncelik 

sıralamasını göstermesi açısından; belgede rekabet sözcüğü 58, terörist 53, siber 

45, Çin 23, Kore 18, Rusya 17, Suriye 7, Afganistan 4, füze savunma 4, Irak 6 ve 

Ukrayna 1 kez geçmektedir. Söz konusu belgede Ortadoğu’daki dostlukların 

yenilendiği ve bölgesel liderler ile birlikte teröristlere ve radikal gruplara karşı 

savaşılacağı ifade edilmiştir. Tehdit olarak nükleer, kimyasal, radyolojik ve 

biyolojik silahları edinmeye çalışan devlet ve devlet dışı aktörlerden 

bahsedilmiştir. Bu belgede ifade edilen bu tehditlere karşı ABD’nin devlet dışı 

aktörleri kullanarak tedbir geliştirmek istemesi hibrit ortamda hibrit tedbir olarak 

tanımlanabilir.  

4. EYLEM 

4.1. Hibrit Ortamda Savaş 

Hibrit ortamda savaşın felsefesini oluşturan en temel yaklaşım belirsizlik1142 
ve bulanıklık olarak ifade edilmiştir. Önceden tahmin edilebilir davranışlardan 

kaçınarak, her türlü saldırı çeşidini kullanmak suretiyle beklenmeyen hareketlerle 

avantaj sağlamak bu tür ortamlarda öncelikli hareket tarzı olabilir. Hibrit ortamda 

savaş günümüz güvenlik ortamında geniş bir alana ve çeşide yayılarak varlığını 

                                                           
1140  ABD Başkanlık Sarayı Beyaz Saray Resmi İnternet Sayfası, 2015 Ulusal Güvenlik 

Stratejisi, 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_ 
strategy.pdf, (e.t. 10.03.2015). 

1141  ABD Başkanlık Sarayı Beyaz Saray Resmi İnternet Sayfası, 2017 Ulusal Güvenlik 

Stratejisi, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-
18-2017-0905.pdf, (Erişim Tarihi: 19.07.2018). 

1142  Yavuz Türkgenci ve Hançeri Sayat, “Komuta ve Kontrol”, Savaşın Değişen Modeli: 
Hibrit Savaş,64. 
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sürdüren, çok boyutlu ve öngörülmesi zor, yüksek derecede belirsizlik içeren 

karma tehdit ve riskleri karşılayacak şekilde, eş zamanlı olarak birkaç harekât 

türünün icra edilmesidir. 1143  

Konvansiyonel harbin yanında; barışı destekleme harekâtı, teröristle 

mücadele, insani yardım, yasadışı göçü önleme, algı yönetimi, siber savaş gibi 

faaliyetleri de kapsayan hibrit ortamda savaşta hibrit tehdide karşılık hibrit 

tedbirler alınabileceği aksi takdirde başarılı olmanın zor olduğu ifade edilebilir. 

Ancak bu hareket tarzını uluslarası meşruluk sorunu yaratmadan başarabilmenin 

kolay olmadığı değerlendirilmiştir. Örneğin terör örgütleri konvansiyonel tedbirde 

tanklara karşılık tanksavar silahları kullanılabiliyor iken hibrit tedbirde tanklara 

karşılık sivil halkı dahi kullanabilirler. Bunun yanında BM’nin fazlasıyla etkisiz 

kalması bazı büyük aktörlerin açık hedefi haline gelmiş olması ve hatta uluslararası 

aktörlük vasfının iyiden iyiye aşınmaya başlaması ile birlikte hibrit savaş kuramı, 

uluslararası sorumluluktan kaçınmak amacıyla uluslararası hukukun kullanılmasını 

ve istismarını önermektedir. 1144  

Böyle bir ortamda savaşın sisinin üzerine bir de “hukuki sis” eklemek 

suretiyle hibrit savaş stratejisi çatışmanın ilk aşamalarında olgusal gelişmelere 

ilişkin yerel ve yabancı gözlemcileri şaşırtmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte sadece 

barışı destekleme misyonlarına odaklanan bazı devletler ordularını tekrar 

konvansiyonel olarak güçlendirmeleri gerekip gerekmediğini sorgulamaya 

başlamışlardır.1145 Hibrit savaşa ilişkin en önemli zorluklardan biri, yelpazenin en 

altında genellikle konvansiyonel savaşlar olmasına rağmen, modern orduların 

yelpazenin bütünündeki harplerle ilgilenmek zorunda olmasıdır.1146 Bu arada hibrit 
ortamda harekâtı başarıyla icra edebilen çok nadir ülke olduğu söylenebilir. 

Hibrit savaş, hem suç içerikli eylemleri hem de savaşmayı barındırdığından, 

bu ortamda yer alan çatışmalarda kolluk kuvvetleri ve askeri kuvvetlerin birlikte 

görev yapması faydalı olabilecektir. 1147 Klasik dönemde askerlerin belirlediği ve 

içinde kritik arazi arızalarının yoğun olarak bulunduğu hedef veya hedefler 

grubunun yerine gittikçe artan oranda milli güç unsurlarının ortak aklı ile 

belirlenecek hedefler alacaktır. Uluslararası hukuk düzeninde savaş kavramına dair 

evrensel nitelikte bağlayıcı bir tanımın bulunmaması hibrit savaş için aktörlere 

gerekli şartları sağlamaktadır. Ancak hibrit savaş kavramı siyasidir. Askeri ve 

                                                           
1143  Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, VI. 
1144  Uzun, “Hibrit Savaşın Hukuki …”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, 35. 
1145  J. L. Granatstein. Who killed Canadian Army?, HarperCollins Publishers Ltd., 

Toronto, 2004. 
1146  David R.Segal, “Hibrit Savaşın Sosyolojik …”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit 

Savaş, 47. 
1147  Segal, “Hibrit Savaşın Sosyolojik …”, 48. 
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siyasi anlamda hedefler içeren bir stratejiyi kapsamaktadır1148 ve bu seviyede 
hareket etmek iyi bir çözüm sunmaktadır.1149 Hibrit savaş sebebiyle gündeme gelen 

sorunlar mevcut uluslararası hukuk düzeninin yapısal bir eksikliğinden 

kaynaklanmamaktadır.1150 Bu tarz güçlükler hukukun oluşumuna dair doğal bir 

sürecin uzantısıdır. Uluslararası siyâsetin hibrit ortam konusunda gerekli adımları 

atmasından sonra uluslararası hukukta ilgili düzenlemeler yapılabilecektir. 

4.2. Siber Saldırılar 

Siber saldırılar hibrit ortamda veya dışında gittikçe daha çok tercih edilen 
bir yöntem olmaya başlamıştır. Bu tarz saldırıların geniş çaplı etki, bilgisayarın 

olduğu her yerde siber etki yaratabilirsiniz, çok sayıda hedefin varlığı, zayıf 

korunan ağ sayısının fazla olması, riskinin çok az olması, kaynağın tespit 

edilmesinin zorluğu, risk ve maliyetinin düşüklüğü, dünyanın herhangi bir yerinde 

bir kurban veya hedef seçilebilmesi ve hukuki anlamda savaş tanımına tam 

uymaması gibi avantajları bulunmaktadır. Ancak yüksek teknolojiye sahip olmak 

gereklidir ve ancak detaylı planlama ile saldırı gerçekleştirilebilir. Bu iki 

dezavantaj da siber saldırıların her aktör tarafından gerçekleştirilemeyeceğini 

göstermektedir. 1151  

SONUÇ: 

Elde edilen sonuçları siyasi, hukuki ve askeri olmak üzere üç başlık altında 

toplamak mümkündür. Siyasi olarak; artık kitlesel göçler hibrit ortamın bir parçası 

haline gelmektedir. Bunun sonucunda ulusal güvenlik sorunlarından biri haline 

gelen göç devlet siyasetinde ciddi bir yer edinmeye başlamıştır. Eskisinden daha 

fazla şekilde, milli güç unsurlarını bir bütün olarak düşünmek gereklidir. Milli güç 

unsurlarının aynı hedefe yönlendirilmesi zorlaşmış ve koordinasyon kabiliyetinin 

artması gerekmektedir bu yüzden ortak aklın ürünü bir kriz yönetim süreci önem 

arz etmektedir. Uluslararası sistemde bilgi, gücü elinde bulunduranların 

kontrolündedir dolayısıyla bilgiye hakim olunmalıdır. Artık geleceği kontrol 

edebilmek için geleceği yaratmak gerekir. Stratejik İletişimin önemi artmıştır. 

Uluslararası siyasette liberal söylem realist eylem artmıştır. Edinilen tecrübelerden 
barışçıl doktinler üretmek ve hibrit ortam ile ilgili tecrübelerin kurumsal hafızaya 

alınması önem arz etmektedir. Devletler kollektif güvenlik oluşturacak şekilde 

birlikte hareket etmediği müddetçe mevcut sistemde barış şartları ve ortak çıkar 

                                                           
1148  Uzun, “Hibrit Savaşın Hukuki …”, 38. 
1149  Johnson, “Hibrit Tehdidin Tarihsel …”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, 1 
1150  Uzun, “Hibrit Savaşın Hukuki …”, 30. 
1151  Süleyman Anıl, “Hibrit Savaş Kapsamında Siber Savaş”, Savaşın Değişen Modeli: 

Hibrit Savaş, 87. 



Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 

1257 

etrafında buluşma sadece sınırlı bir şekilde ulusal çapta ve devlet sınırları 

içerisinde uygulanabilir. 

Hukuki olarak; savaşın doğasında görülen değişikliğin uluslararası hukuk 

tarafından ele alınması kararı başta büyük güçler olmak üzere bütün devletlerin bu 

yönde sergileyecekleri iradeye bağlıdır. Uluslararası ilişkilerde uygulanan, pratiğe 

dökülmüş olan yeni uygulamaların ve edinilen tecrübelerin uluslararası hukuka 

temel oluşturarak yeni kavramlar konusunda meşru bir temel oluşturma gayreti 

hasıl olmalıdır.  

Askeri olarak: savaşın doğası aynı kalacak ancak teknik ve taktikleri her 

zaman olduğu gibi değişmeye devam edecektir.  Teröristle Mücadele Harekâtı 

anlayışı ve “Aklın Akılla Mücadelesi” yerine “Müşterek Aklın Ortaya Çıkarılması” 

önemli hale gelmiştir. Çünkü sorun ne silahlı güçlerin tek başına planlayıp icra 

edebileceği kadar sade ne de silahsız salt diplomasiyle halledilebilecek kadar 
siyasidir. 21’inci yüzyılda savaş tipi olan hibrit ortamda vekâlet savaşları son 

bulmayacaktır. Sınır komşusu olduğumuz bütün devletlerdeki son gelişmeler de 

göz önüne alındığında bölgede tansiyonun sürekli yüksek seyretmesi ihtimal 
dahilindedir. Yakın zamanda yaşanan yeni tip çatışmalar ve sebepleri doğru 

okunmalı ve ona göre stratejiler belirlenmelidir. Modern askeri kuvvetler askeri 

harekât yelpazesindeki tüm fonksiyonlara hazırlanmış olmalıdırlar. Disiplinlerarası 

çalışma artık ordular için de vazgeçilmez bir gereklilik halini almıştır. (Karma sınıf 

anlayışı) İnsan gücünün önemi yeniden yükselmiştir. (Hibrit ortamda piyadenin 

önemi) İmaj artık muharebe sahasında da önemli bir şey haline gelmiştir. Hibrit 

ortamda harekât, konvansiyonel harekâtın önemini ve gerekliliğini ortadan 

kaldırmamakta, konvansiyonel harekâttaki birçok usul, yöntem ve taktikler 

kullanılmaya devam etmektedir. 
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HASAN RUHANİ DÖNEMİ'NDE İRAN'IN KÖRFEZ 

ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ: “ÇATIŞMA VE İŞBİRLİĞİ 
ARASINDA” 

Doç. Dr. Mehmet BARDAKÇI* 

ÖZET 

1979’da İslam Devrimi’nden sonra İran’ın rejim yapısında meydana gelen 

radikal değişiklikten sonra İran’ın ilişkileri sadece Batı’yla bozulmamış, İran 

Körfez ülkeleriyle de çeşitli sorunlar yaşamaya başlamıştır. İran’ın Dini Lideri 

Ayetullah Humeyni, Körfez ülkeleri dahil bütün İslam ülkelerine İslami devrimin 

ihracı için çaba göstermiştir. Bu politika Körfez ülkelerini endişelendirmiştir. 

Körfez ülkelerinde önemli sayıda Şii nüfusunun bulunması, İran’ın devrim 

ihracında bu Şii grupları kullanabileceği endişesiyle birleşince Körfez ülkelerinin 

İran’dan tehdit algısı daha da artmıştır. Aynı zamanda, Suudi Arabistan ve İran 

arasında İslam Dünyası’nın liderliği konusunda bir rekabet ortaya çıkmıştır. İran ve 

Körfez ülkelerinin farklı rejim ve ideolojilere sahip olması iki grup arasındaki jeo-
stratejik rekabeti de keskinleştirmiştir. Körfez ülkeleri, İran tehdidine karşı Körfez 

İşbirliği Konseyi’ni kurmuşlar ve ABD’yle savunma anlaşmaları yapmışlardır. 

Humeyni’nin ölümünden sonra gelen cumhurbaşkanları döneminde İran ve Körfez 

ülkeleri arasındaki çekişme sakinleşse de Körfez ülkeleri İran’ı potansiyel bir 

tehdit olarak görmeye devam etmişlerdir. İran’sa Körfez ülkelerini ABD’nin bir 

enstrümanı olarak görmüştür. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2013’te 

cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığında söylemleri arasında İran’ın uluslararası 

sistemle ilişkilerini normalleştirmesi ve İran’ın üzerinde uygulanan ekonomik ve 
petrol ambargolarının kaldırılarak İran’ın ekonomik sorunlarının çözülmesi yer 

almıştır. Ruhani, göreve geldikten hemen sonra selefi Ahmedinejad döneminde 

İran’ın Batı’yla ve Körfez ülkeleriyle bozulan ilişkilerini düzeltmek için çeşitli 

adımlar attı ve Körfez ülkelerinin bazılarını ziyaret etti. Ne var ki, 2010 yılında 

patlak veren Arap Baharı’nın bütün Ortadoğu ülkelerini etkisi altına alması İran ve 

başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerde mezhepsel 
ayrımın keskinleşmesine ve stratejik rekabetin şiddetlenmesine katkıda bulundu ve 

İran’ın Körfez’e açılım çabalarını baltaladı.  

Bu çalışmanın amacı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde İran-
Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri ele almaktır. Bu çalışmanın temel argümanı, 

Arap Baharı’nın Körfez ülkelerinin İran’dan tehdit algısını arttırması nedeniyle 

Ruhani’nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini düzeltme çabalarının önemli ölçüde 

baltalandığıdır. Çünkü, başta Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinin birçoğu İran’ın 

                                                           
*  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler 
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Arap Baharı sürecinde Körfez ülkelerindeki Şii grupları Körfez monarşilerine karşı 

ayaklanmaları için desteklediğini ileri sürmüştür. Bu çalışmada, aynı zamanda, 

İran’ın ve Suudi Arabistan’ın İslam Dünyası’nın liderliği için rekabet etmesi, Basra 

Körfezi’nde çatışan jeo-politik ve jeo-ekonomik çıkarlar gibi yapısal farklılıkların 

İran ve Körfez ülkelerinin yakınlaştırmasını güçleştirdiği ortaya konulacaktır. 

Sonuç olarak İran ve Körfez ülkeleri ilişkileri ne tam işbirliğine dönüşebilmekte ne 

de savaşla sonuçlabilecek bir aşamaya evrilmektedir. Bu yüzden İran ve Körfez 

ülkeleri ilişkileri değişen konjonktüre bağlı olarak çatışma ve işbirliği sarkacında 

gidip gelmektedir.  

Anahtar Kelimer: İran, Şiilik, Arap Bahari, Ruhani, İşbirliği. 
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“ABD DIŞ POLITIKASINDA ZORLAMA STRATEJİSİ ÖRNEĞİ 

OLARAK İRAN’A YAPTIRIMLAR” 

Doç. Dr. Fuat AKSU 
Hazar VURAL JANE* 

ÖZET 

1979 sonrasında bozulan İran-ABD ilişkilerinin seyrine bakıldığında uzun 

soluklu bir çatışmanın izleri görülmektedir. Söz konusu ilişkilerde tarafların 

birbirlerini ulusal kimlik, değer, çıkar ve güvenlikleri açısından potansiyel tehdit 

kaynağı olarak görmeleri, aralarında diyalog ve barışçıl bir müzakere sürecinin 

başlatılmasını zorlaştırmaktadır.  

Bu çalışmada taraflar arasındaki ilişkilerin analizine anlamlı bir çerçeve 

oluşturması bakımından neoklasik realizmin değişkenleri özelinde yer verilecektir. 

Bu nedenle İran-ABD ilişkileri salt uluslararası-bölgesel alt sistemsel özellikler 

çerçevesinde açıklanamayacağı gibi bu ülkelerdeki nihai karar birimleri ve ulusal 

yapısal özellikler ve öncelikler dikkate alınmadan yapılacak bir analiz de yetersiz 

kalacaktır. Dolayısıyla çalışmamızda, İran-ABD ilişkilerinin yakın dönem tarihsel 

seyri bağımsız, müdahil değişkenler çerçevesinde analiz edilecektir. Bu çerçevede 

ABD’nin İran’a yönelik yaptırım ve zorlama stratejilerinin İran ve komşu ülkelerle 

ilişkiler özelinde nasıl bir etki yaratmış olduğu üzerinde durulacaktır. Bu açıdan 

2000’lerin başından itibaren İran’ın ABD’yi dengeleme stratejisi ve yeni bir Soğuk 

Savaş’ın şekillenmekte oluşu çerçevesinde Türkiye’nin İran, ABD ve Rusya 

Federasyonu ile ilişkilerinin de bu süreçten nasıl etkilendiği örnekler üzerinden 

tartışılacaktır. Bununla birlikte liderler özelinde hem İran hem de ABD’deki lider 

değişikliklerinin dış politikaya etkileri de incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Neoklasik Realizm, İran-ABD İlişkileri, İran’a 
Yönelik Yaptırımlar, Körfez Güvenliği, Lider. 
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“YORGUN OLMAKTAN TÜKENMEK”: GÜNÜMÜZ İRAN’INDA 

YÖNETIM KADROSUYLA HALKIN ÇATIŞMASI 

Ata Muhammed TABRIZ* 

ÖZET 

Günümüzde İran’ın toplumsal kurumları ve yapılarını farklı krizler sarmış 

durumda, bu krizler ekolojik sorunlarla daha da vahim boyutlar almıştır. Krizlere 

sebebiyet veren temel mesele ise 40yıllik "kötü yönetim"dir. İran halkı farklı 

kesimleri, farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda bu krizlerden etkilemiş ve bu 

durumu farklı biçimlerde protesto etmiştir. Bu protestolar çoğaldıkça, protestocular 

rejim değiştirme talebinde bulunmuşlar, ama rejim savunucuları bu ayaklanmaları 

şiddetle bastırmışlardır. Bu karşılıklı eylem neticesinde, yönetim kadrosu ve halkın 

bazı kesimleri arasında fay hatları derinleşti. Fay hatlarının derinleşmesi ve 

krizlerin çoğalması devleti bir tedbir almaya veya en azından ülkenin mevcut 

vazıyetini halkla paylaşmaya yönlendirmedi, sadece dış düşmanı mahkûm ve tehdit 
etmekle yetinildi. Neden yönetim kadrosu (devlet ve hükûmette etkili kişiler) 

mevcut krizleri çözmek için siyasetinde bir değişiklik yaratmıyor? Bu soruya cevap 

vere bilmek için devletin toplumla ilişkisini ve devletin siyaset yapma biçimini göz 

önünde bulundurmalıyız. Bunun için farklı devlet adamlarının krizlere ilişkin 

açıklamalarını ve protestocuların sloganlarını inceledik. Görünen o ki yönetim 

kadrosu "savunucu" ve "eleştirmen" olarak ikiye ayrılmışlar. Bu iki kesim, krizin 

boyutlarını farklı değerlendirmekteler. Ama halk, farklı kesimlere ayrılarak 

radikalleşmiş ve çoğunluk vaziyetin düzeleceğine inanmamaktadır. Burada halkın 

en büyük isteği yönetim kadrosu gibi davranabilmek veya mevcut yönetim 

sistemini devirmektir. Dini bir yönetime tepkili olan halka, devlet farklı kurumlar 

vasıtasıyla karşı durmaktadır. Bu mesele dini liderler arasında ayrışmalara sebep 

olmuştur. Bu vaziyette toplumsal krizlerin artacağı ve yönetim kadronun daha fazla 

kırılması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Devlet, Toplum, Kriz, Protesto, Çatışma. 
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“ULUSUN RESMİNİ ÇİZMEK: TÜRKİYE VE İRAN’DA 

BANKNOT İKONOGRAFİSİ VE MİLLİYETÇİLİK” 

Arş. Gör. Nail ELHAN* 

ÖZET 

Banknotlar, basımları devletler tarafından yapılan ve maddi değerleri olan 
araçlardır. Geçmişten günümüze, banknotların devletlerin bağımsızlığını ve 
egemenliğini temsil ve ilan etme gibi önemleri olmuştur. Bunların yanı sıra 
devletler; banknotları, üzerlerindeki semboller vasıtasıyla mesaj aracı olarak da 
kullanmışlardır. Böylelikle hem kendi ülkelerinde yaşayanlara hem de başka 
devletlere ‘kim ve ne olduklarını’, ‘nereden geldiklerini’ ve ‘neyi savunup, nelere 
değer atfettiklerini’ anlatmışlardır. Bu çalışma, Türkiye ve İran’da yakın tarihli 
gerçekleşen ulus-devlet inşası süreçleri ve milliyetçiliğin gelişimi hususlarında 
milli ve dini sembollerin rollerini ve kullanımlarını banknotlardaki 
ikonografilerden hareketle karşılaştırmalı olarak ele alacaktır. Çalışma, her iki 
ülkede de milliyetçiliğin seyrini 1920’li ve 1970’li yıllar arasını oluşturan “inşa 
dönemi”, 1980’li ve 2000’li yılların başlarını kapsayan “kırılma dönemi” ve 
2000’li yılların başından günüme kadarki dönemi kapsayan “reformülasyon 
dönemi” olmak üzere üç dönemde inceleyecektir. Bu dönemlerde devletin 
uyguladığı ulus inşası politikalarında ve milliyetçilik uygulamalarında 
gözlemlenen kırılma ve değişimler vurgulanacaktır. Bu bağlamda, İran’da Pehlevi 
Hanedanlığı’nın iktidara gelmesi ve Türkiye’de Kurtuluş Savaşı sonrasında 
Cumhuriyet’in kuruluşu ile 2017 yılları arasını kapsadığı söylenebilir. Türkiye ve 
İran örneklerinden hareketle literatürde iddia edildiği şekilde paranın devletin 
elinde bir araç ve devletçi anlayışın görsel bir tezahürü olduğu fikrine ek olarak, 
banknotların ve üzerlerindeki sembollerin ikonografik bir evrim geçirdikleri iddia 
edilecek ve devletin toplumsal değişimlerin ve uluslararasının da etkisiyle banknot 
ikonografisinde değişikliklere gittiği iddia edilecektir. Bu bağlamda banknotlar 
üzerindeki semboller vasıtası ile Türkiye ve İran’da milli kimlik oluşumu ve 
milliyetçiliğin gelişimi ve değişimi karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Çalışma, 
Türkiye ve İran çalışan literatüre, iki ülkede yaşanan ulus-devlet inşası süreçlerine 
ve devlet aygıtının araçları ile uygulanan milliyetçilik politikalarına farklı bir boyut 
kazandırma iddiasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İran, Banknotlar, İkonografi, Ulus-Devlet 
İnşası. 
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